
Sexually transmitted infections (STIs)

1 in 6 teens gets an STD EVERY YEAR

63% of all STDs occur in people less than 25 years 
old

whose principal mode of transmission is by 
intimate sexual activity involving the moist 
mucous membranes of the penis, vulva, vagina, 
cervix, anus, rectum, mouth and pharynx, along 
with their adjacent skin surfaces



• A wide range of infections may be 
sexually transmitted,

• syphilis, gonorrhoea,

• human immunodeficiency virus (HIV)

• genital herpes,

• genital warts,

• chlamydia

• trichomoniasis, Chancroid



The acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS)
was first recognized in the U.S. in 1981,

when the U.S. Centers for Disease Control  and 

Prevention (CDC) reported the unexplained 

occurrence of Pneumocystis carinii  

pneumonia in five previously healthy 

homosexual men in Los Angeles 

and of Kaposi’s sarcoma (KS) in 26 previously 

healthy homosexual men . 

Within months, the disease became recognized 

in male and female injection drug users



❖ HIV:   the Human Immunodeficiency 
Virus is a retrovirus attacks the cells of 
the immune system. 

❖ AIDS:  an Acquired Immune Deficiency 
Syndrome diagnosis is made when 
symptoms that indicate the disease 
(primarily a decrease in the number of 
immune system cells in a person’s 
bloodstream) in a HIV-positive person.

HIV/AIDS



 ●HIV1 اجملموعة ،M ,O 

 ●HIV2غرب أفريقيا، أقل أبطأ، إىل اجلنني أقل.
خيمج أي عضو يف اجلسم مسبباً أذية فريوسية والبالعات واخلالاي الدبقية الصغرية، +CD4يعدي  

يفثريه التأهيب لإلصابة ابألمخاج واألورام االنتهازية من خالل أت+
اجلهاز املناعي،

اإلنسان هو املستودع الرئيس للفريوس، 







FACTORS INCREASING THE RISK OF 
ACQUISITION OF HIV

Common to all transmission categories

" High viral load 

" Lower CD4 cell count 

" AIDS 

" Seroconversion

HIV is present in blood, semen and other body 
fluids such as breast milk and saliva.



Through IV Drug Use

Sharing Needles
Without sterilization

Increases the chances of contracting 
HIV



الدم امللوث
جملال دم ملوث على  جرح مفتوح خصوصا  ايدي العاملني يف ا

الطيب ، قد حيدث انتقال 
.لذا ارتداء قفازات واقيةاثناء العمل

انتقال العدوى ملتعاطي املخدرات ابحلقن
(، عالج املصابني بنزف الدم ،  نقل الدم

.أشخاص ميارسون الوشم ، الثقب ،  عرضة خلطر العدوى



Through Sex

Intercourse
Oral
Anal



Mother-to-Baby

Before Birth
During Birth
Postpartum

After the birth

ىل نتقال من األم االيتزايد ا
اجلنني اثناء احلمل عرب

املشيمة 



1-Sexual transmission 

Sexually transmitted infections 

(STIs), especially genital ulcers 

2-Injection drug use transmission 

3-Occupational transmission 

" Deep injury 

" Visible blood on device 

4-Vertical transmission

5-Breastfeeding 



يعية يف حالة ميكن تقليل خطر االنتقال عن طريق منع الرضاعة الطب
.وخالل الوالدة جنى الطفل من اإلصابة يف الرحم

األيدز توصي منظمة الصحة العاملية األمهات احلامالت لفريوس
ة األوىل من ابالقتصار على الرضاعة الطبيعية طيلة األشهر الست

:عمر أطفاهلن إالّ إذا كانت التغذية البديلة (  املرافق واملساعدة متاحة إلعدادها)ممكنة 
( ميكن شراؤها طيلة ستة أشهر)ميسورة التكلفة 

( ميكن االستمرار يف توفريها طيلة ستة أشهر)مستدامة 
(.يفةميكن إعدادها ابستخدام مياه نقية ويف ظروف نظ)مأمونة 



.The transmission risk after exposure is over 
90% for blood or blood products,

15-40% for the vertical route,

0.5-1.0% for injection drug use,

0.2-0.5% for genital mucous membrane spread 
and 

under 0.1% for non-genital mucous membrane 
spread. 

World-wide, the major route of transmission

(> 75%) is heterosexual



AIDS does not spread with 
normal human contact

تركيزات منخفضة يف الدموع واللعاب والبول من األشخاص املصابني 



:  التظاهرات السريرية
تستمر أسبوعاً إىل أسبوعني:3-2اخلمج األويل احلادة

أعراض تشبه أعراض النزلة الوافدة أو داء وحيدات النوى اخلمجي، 
:اخلمج العرضياخلمج الالعرضي

، 3مم/خلية 500وCD4200:طور ابكر 
صداع،داء املنطقة،احلأل البسيط،  محى نقص وزن غري مألوف وهن إسهال متكّرر  ة يف اجملتمع التهاب القصبات ذات الرئة املكتسب,الطلوان املشعر، التهاب اجليوب 

التدرن الرئوي، 
داء مبيضات فموي، التهاب املهبل ابملبيضات، 

مني وفرط قلة كرايت بيض وفقر دم ونقص صفيحات وارتفاع انقالت األ:خمرباي 
.غلوبولينات الدم

-AIDS:CD4 3مم/خلية200عن،
Wasting Syndrome

.األورام,األمخاج االنتهازية  





بعد أسابيع من العدوىالخمج األولي الحادويتظاهر 
بأعراض تشبه أعراض النزلة الوافدة أو داء 
وحيدات النوى الخمجي تستمر أسبوعاً إلى 

أسبوعين، ويشكو المريض من حمى والتهاب 
ق بلعوم وآالم عضلية ودعث واندفاع جلدي وسال

وضخامة كبدية طحالية، وقد تشاهد أعراض 
عصبية، ولكن عدم نوعية التظاهرات السابقة 

الحاد في أغلبإلى إهمال تشخيص الخمج تؤدي 
الحاالت، بيد أنه من الضروري وضعه في 
يشكون التشخيص التفريقي لحاالت المرضى الذين

نقل ازدياد احتمالإلى من التظاهرات السابقة نظراً 
.  العدوى في هذه المرحلة



Stage 1 - Primary

تستمر أسبوعاً إىل أسبوعني:3-2اخلمج األويل احلادة
 ،Short, flu-like illness 

no symptoms at all
Infected person can infect other people

http://www.clipart.com/en/close-up?o=810407&memlevel=A&a=c&q=counselor and patient talking&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2


Stage 2 - Asymptomatic

Lasts for an average of ten years 
This stage is free from symptoms
There may be swollen glands
The level of HIV in the blood drops to very 
low levels 
HIV antibodies are detectable in the blood

http://www.clipart.com/en/close-up?o=995722&memlevel=A&a=c&q=smile&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=995722&memlevel=A&a=c&q=smile&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=


اً التي تستمر وسطيالخمج الالعرضيمرحلة •
سنوات، وفيها تغيب كل األعراض 10-7

الدالة على وجود خمج بفيروس عوز المناعة 
ة البشري، ويكون تعداد اللمفاويات التائي

، ومن 3مم/خليةCD4>500الموسومة بالـ
د التظاهرات السريرية لهذا الدور اعتالل العق
مثّي، اللمفاوية المعمم المستمر، والتهاب الجلد ال

طراب وتبيّن الفحوص المختبرية بعض االض
اقالت في الصيغة الدموية، وقد ترتفع عيارات ن
األمين، وتكون النتائج المختبرية للحمل

.  متباينةViral loadالفيروسي 



:IIIاملرحلة السريرية 
(.من وزن اجلسم املفرتض أو املقيس 10%<)نقص وزن شديد غري مفّسر ● 
.إسهال غري مفّسر يستمر ألكثر من شهر● 
.محى غري معللة مستمرة أو متقطعة تستمر ألكثر من شهر● 
داء مبيضات فموي مستدمي● 
طلوان مشّعر ● 
تدرن رئوي● 
ومخج العظم أمخاج جرثومية شديدة كذات الرئة، والدبيلة، والتهاب العضل القيحي،● 

.أو املفصل، والتهاب السحااي، وجترمث الدم
.سنالتهاب الفم التقرحي النخري احلاد أو التهاب اللثة أو التهاب دواعم ال● 
أو /و( ل/بليون0.5>(أو نقص عدالت /و( ل.د/غ8>)فقر دم غري مفّسر ● 

(.ل/بليون50>)نقص الصفيحات 



عداد بطور باكر يتراوح فيه تالخمج العرضيتبدأ مرحلة 
، وقد يشكو 3مم/خلية 500و200بين CD4التائيات 

المريض في هذه المرحلة من حمى ونقص وزن غير مألوف
ووهن وإسهال متكّرر وصداع، وقد تحدث إصابة جلدية 

د يشاهد بداء المنطقة، أو تتكرر اإلصابة بالحأل البسيط، وق
ية الطلوان المشعر على اللسان، ومن التظاهرات التنفس
بة في التهاب الجيوب والتهاب القصبات وذات الرئة المكتس

المجتمع والتدرن الرئوي، كذلك قد يشاهد داء مبيضات
شاهد خلل فموي، وقد يتكرر التهاب المهبل بالمبيضات، أو ي  

لة تنسج عنق الرحم، وتبدي الفحوص المختبرية وجود ق
الت كريات بيض وفقر دم ونقص صفيحات وارتفاع ناق

.األمين وفرط غلوبولينات الدم



عاان CD4تتفاااقم األعااراض مااع تناااقص عاادد التائيااات 
 Wasting، فتشااهد متالزماة الها ال 3مام/خلية200

Syndrome المرتبطااااة بمتالزمااااة العااااوز المناااااعي
المكتساااااب، وتحااااادث األخمااااااا االنتهازياااااة الواصااااامة 

لإلصابة بمتالزمة العوز المناعي المكتسب
:يأهم األورام التي يكثر تواترها في هذه المرحلة فه

ساركومة  كاب وزي
ولمفوما الجهاز العصبي المرك ي

ولمفوما ال هودجكن
وسرطان عنق الرحم الغازي 

تَعَِددو .األَْشكالالَوَرم األَروِمّي الِدْبِقّي م 



Kaposi’s sarcoma

(Cancer associated with AIDS)

Oral Thrush (yeast infection)

Common infection associated with AIDS

Oral Leukoplakia









:IVاملرحلة السريرية 
.متالزمة اهلزال بفريوس عوز املناعة البشري● 
.ذات الرئة ابملتكيس الرئوي● 

.داء مبيضات مريئي● ● 
ساركومة كابوزي● 
(.آخرالتهاب شبكية أو إصابة عضو)اخلمج ابلفريوس املضخم للخالاي ● 
.داء املقوسات يف اجلهاز العصيب املركزي● 
.اعتالل دماغي بفريوس عوز املناعة البشري● 
 Extrapulmonaryداء مستخفيات خارج رئوي ● 

cryptococcosis السيما التهاب السحااي.
 ●Progressive multifocal 

leukoencephalopathy .
(أو ال هودجكنBملفومة خمية أو ملفوما اخللية )اللمفومة ● 

















::التشخيص

ELISA ،Western blotيالسريع كافألغي حاليا واالختبار
p-24 .HIV RNA

وعند الحاجةةيامدى الحCD4ا: متابعة سير المرض 
HIV-RNA viral loadةحيامدى ال

:دادضعيار اال-11.

.2
ة قياس سرع: ات لقياس عدد الفيروس في الجسمرإختبا-2

.توالد و انتشار الفيروس
مدي التدمير الذي حدث لجهاز : ختبارات جهاز المناعة-3

المناعة و منها اختبار عد خاليا المناعة المستهدفة من 
وهي تقل باإلصابة بالفيروسCD4.Tcellالفيروس مثل 

بة مرحلة اإلصابة تتحدد بقياس نسبة تلك األجسام إلى نس
الفيروس نفسه



(ثالثة أسابيع إيل شهرين)أشهر6-3االضداد 
.دقيقة30-10سريعة خالل بعض اإلختبارات

م أتكيده أي حتليل لإليدز يعطي نتائج إجيابية ال بد من أن يت
.سلبيةرغم أن نتيجة اإلختبار تكون. املريض معدايً لآلخرين

يف االضداد  من اإلصاابت ال يظهر فيها % 5هناك حوايل 
.خالل هذه الفرتة



:حالتني ميكن أن تعطي نتائج غري صحيحة
م األم حيث متر األجسام املضادة من د: طفل مولود ألم مصابة-1

لفريوس و هنا حيت و إن كان الطفل غري مصاب اب. إيل دم اجلنني
ام املضادةفإن نتيجة التحليل تكون إجيابية نتيجة وجود اإلجس

قد و: اإلصاابت احلديثة قبل ظهور أجسام مضادة يف الدم-2
.تعطي نتائج سلبية مع وجود اإلصابة



:املعاجلة
، مضادة للفريوس-1
معاجلة داعمة، -

تعداد معاجلة وقائية من بعض اخلماج االنتهازية اخلطرية عندما يتدنّ 
تكيس الرئوي األمخاج اليت تطّبق املعاجلة الوقائية لتجّنبها ذات الرئة ابملعن حّد معني أو بعد اإلصابة بتلك األمخاج، وأهم CD4اللمفاوايت 

طريية واخلمج وفيزي والتدّرن وداء املقوسات الدماغي ومركب املتفطرة الري اجل
ابلفريوس املضخم للخالاي



The DHHS ART Guidelines present 
the following 5 overarching goals 

for therapy

Reduce HIV infection–related morbidity 
and prolong survival 
Improve quality of life 
Restore and preserve immunologic 
function 
Maximally and durably suppress viral 
load 
Prevent vertical HIV transmission



Significant progress has been made in the 
development of new agents to treat HIV infection. 
Six classes of antiretroviral agents currently exist, 
as follows:

Nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors (NRTIs) 
Nonnucleoside reverse transcriptase 
inhibitors (NNRTIs) 
Protease inhibitors (PIs) 
Integrase inhibitors (IIs) 
Fusion inhibitors (FIs) 
Chemokine receptor antagonists (CRAs)



Antiretroviral Drugs

Nucleoside Reverse Transcriptase 
inhibitors

AZT (Zidovudine)

Non-Nucleoside Transcriptase inhibitors
Viramune (Nevirapine)

Protease inhibitors
Norvir (Ritonavir)



Animation on:
http://www.hopkins-aids.edu/

http://www.hopkins-aids.edu/


Treatment by interaction with 
virus life cycle



البشري عند التثقيف الصحي العام خماطر اإلصابة بفريوس عوز املناعة:الوقاية
نّي أن الوسيلة تعدد الشركاء اجلنسيني وتعاطي املخدرات الوريدية، ويب
الوحيدة لتجّنب اإلصابة هي احلياة الزوجية املخلصة،

استعمال العازل الذكري يف كل ممارسة جنسية مشبوهة، -
، معاجلة املدمنني على املخدرات الوريدية يف احلّد من العدوى-
س عوز املناعة توعية احلوامل يف مراحل احلمل الباكرة إلجراء اختبار فريو -

،(ضيف األقاليم اليت ينتشر فيها املر )اً البشري روتيني
.يف حال إصابة األم ميكن تطبيق املعاجلة الواقية للجنني-



Gonorrhea

Sexually transmitted disease

Age
Very common infectious disease

STI second only to chlamydia
Increasing antibacterial resistance
Increases efficiency of HIV transmission



اإلنسان املضيف الطبيعي الوحيد، - ، واملهبللإلحليليف الفلورا الطبيعية  النيسرايتتوجد - لرجال بعد التماس املباشر، يصاب مخس إىل ثلث ااالتصاالت اجلنسية -املكورات املرضية ممرضة للبشر فقط،  تعرض وحيد
ر صعود تصاب نصف النساء بعد تعّرض وحيد، يزيد احليض من خط- البنيات املمرضة داخل ملعة عنق الرحم؛ 
ث جترمث ذلك حلدو يؤهبتنتشر من العنق إىل ابطن الرحم وامللحقات، -

.دم، أو إنتان دموي



Up to 1 MILLION people affected each year

Teenagers (15-19) have the highest rate if infection



فقراء، والفئات أعلى معدالت اإلصابة يف املدن الكبرية بني املراهقني، وال- األقل تعليماً، وغري املتزوجني، ومدمين املخدرات،
لدى الذكور، رغم أن االنتشار أعلى عند النساء فإن السيالن أكثر تواتراً - دور حموري يف انتشار اخلمج،اجلرثومحلملة 
إىل جترمث الدم C8وC7وC6وC5عوز عوامل املتممة يؤّهب- البنية أو السحائية، ابلنايسرايت



Transmission
Does not survive in the environment, must be transmitted 
through contact

Unprotected sex
Contact with eyes, mouth
Mother to child during birth

Neonatal hyperacute 
purulent conjunctivitis



Male to female transmission more effective
Higher number of organisms present in male 
urethral discharge than female vaginal secretions



NO
SYMPTOMS

NO
SYMPTOMS

60% of Females DON’T KNOW they have it.

20% - 40% of Males DON’T KNOW they have it.



SYMTOMS OF GONORRHEA

Occur 7-2 days after contact with 
infected 
partner 

•Thick, whitish discharge (pus) from 
penis or vagina
•Burning or pain during urination
•Frequent urge to urinate
•Cramps in lower abdomen in 
females
•Pain in penis or testicles in males
•Sore throat after oral sex



HARMFUL EFFECTS OF GONORRHEA

Abscess of penis, may 
rupture and require 
surgical repair

Abscess of vulva and 
Bartholin gland, also 
may rupture

Epididymitis:, can lead 
to sterility

Newborn 
eye 
infections, 
may lead to 
blindness

Adult eye 
infections, 
spread on 
fingers, can 
lead to 
blindness



Abscess of finger, can spread germs to other 
places and to other  people

http://162.129.70.33/images/dgi_1_020518.jpg


Systemic Infection



فرزات مطرح امحرار الصماخ عسر التبول اخلمج لدى الذكور التهاب إحليل حاد :أايم2-7: حضانة 
قيحية إحليلية، 

أسابيع 8قد تستمر أعراض التهاب اإلحليل 

من الرجال غري املعاجلني،5-10%لدى حيدث التهاب الرببخ -
راجات أو يندر حدوث التهاب موثة أو التهاب عقد ملفية أو توذم القضيب أو اخل-

النواسري حول اإلحليل  أو التهاب احلويصل املنوي





 .
وض الدمسة بسرعة ابألمالح الصفراوية واحلمالذراري لدى اللواطيني تتخّرب -

املوجودة يف الرباز،
طرح ة، وزحري، و اخلمج املستقيمي ال عرضياً، أو يتظاهر أبمل شرجي مستقيمي، وحك

ةدمويةخماطيةقيحيةمستقيميمفرزات 

دى تقريباً، ويشاهد لالذكور املصابنيمن ا20%حيدث اخلمج البلعومي لدى -
. زات نتحيكثرياً ما يكون ال عرضياً، أو يتظاهر ابلتهاب لو النساء أيضاً، 



ة، يتظاهر ابزدايد املفرزات املهبليلدى اإلانث التهاب عنق الرحم -
ميتد إىل ابطن الرحم مع حدوث نزف حيضي غري طبيعي، -
قد تشكو املريضة من حرقة بولية وعسر تبول -
ل، جيب إجراء فحص حوضي شامل لدى الشاابت املصاابت بعسر التبو -
لوين بطريقة غرام ميكن احلصول على نضحة إحليلية تصلح للزرع والفحص بعد الت-

. العاينابلضغط على اإلحليل من خالل اجلدار األمامي للمهبل ابجتاه الوصل





من 15%تنتشر البنيات من ابطن عنق الرحم إىل نفري فالوب على األقل يف-
احلاالت مباشرة بعد حدوث اخلمج أو أثناء احليض،

إيالم أسفل التهاب ابطن الرحم، مع الشكوى من نزوف طمثية غري طبيعية، أمل-
د من أكثر اخلط املتوسط للبطن، يتبع ذلك التهاب النفري احلاد الذي يعّ 

. مضاعفات السيالن

:امتداد املرض إىل احلوض إىل حدوث التهاب الصفاق احلوضي -
محى غثيان قيء أمل أسفل البطن والظهر، وقد يؤدي إىل حدوث خراجات

حوضية، 
فريي ثنائي اجلانب يفضي توذم امللحقات اخلاطف قبل البدء ابملعاجلة إىل ختّرب ن

من احلاالت، 15-25%يف 



لنفريين، تزيد إصابة حتافظ املعاجلة الباكرة قبل إصابة امللحقات على وظيفة طبيعية ل
. النفريين من خماطر حدوث محل منتبذ أو عقم

-Fitz-Hugh)حيدث التهاب جماورات الكبد لدى املصاابت ابلسيالن، -
Curtis syndrome)،

ن، تتظاهر أبمل وإيالم يف الربع العلوي األمين أو القسم العلوي من البط

ابلتهاب امللتحمة لدى عبور القناة التناسلية املخموجة ابلبنياتتتظاهر عدوى الوليد
يف املقام األول، 

تهاب القناة قد يصاب الوليد ابلتهاب البلعوم أو التهاب السبيل التنفسي أو ال
.الشرجية



Eye with Gonorrhea



أثناء احليض ثلثي احلاالت لدى النساء، تبدأ األعراض:اخلمج املنتشر ابلبنيات-
عادة، ويكون معظم الرجال والنساء املصابني ال عرضيني، 

حطاطية أو حربية يتظاهر اخلمج املنتشر يف البدء حبمى، وآالم مفصلية، وآفات جلدية
أو فقاعية أو نزفية أو خنرية،

فلورسئني،تكشف البنيات يف ثلثي اآلفات اجللدية ابلتلوين املناعي ابل-
أو قد يتظاهر مخج البنيات املنتشر ابلتهاب سحااي أو التهاب شغاف-

اصل املعصمني التهاب مفاصل تقيحي يصيب مفصاًلواحداً أو مفصلني، السيما مف
والركبتني واملرفقني واألصابع،

تراكم السائل يزداد األمل والتوذم يف املفصل مع,آالم مفصلية محى البدء فجائياً 
.يؤدي ذلك إىل ختريب شديد يف املفصلالزليلي التقيحي، 



:التشخيص 
لوية يف إثبات وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل خ+ التظاهرات السريرية 

طريقة اإلحليل بمفرزاتالكرايت البيض لدى فحص اللطاخات املأخوذة من 
الزرعغرام،

للمهبل تبدو اليت تعّد جزءاً من الفلورا الطبيعيةنيسرايتالكثري من أصناف ال
.كمكورات مزدوجة سلبية الغرام

، ELISAبوجود مستضد املكورات البنية يف مفرزات اإلحليل أو عنق الرحم 
.  ليست قاطعة، االستعراف هبا ظين فحسب



:املعاجلة

ملغ، 125مقدارها Cefteriaxone:األمخاج غري املختلطة 
Ceprofloxacin ،Ofloxacinمعاجلة الشريك أو الشركاء اجلنسيني ،

غ يومياً ألسبوع كامل، 1-2السفرتايكسون :اخلمج املنتشر ابلبنيات -
يوماً،14ساعة مدة 12غ كل 1-2السفرتايكسون :التهاب السحااي ابلبنيات -

.أسابيع4التهاب الشغاف اجلرعة ذاهتا مدة -
أو   azytromycinماكروليد   :عالج اخلمج ابملتدثرات احلثرية

doxycyclyn



:الوقاية 
شبوهة،قواعد الصحة العامة، استعمال الواقي الذكري يف املمارسات اجلنسية امل

. ريالوقاية الدوائية لدى الشك ابإلصابة مع املثابرة على الفحص الدو -
ة حملول نرتات الفضة للوقاية من التهاب امللتحمة ابلبنيات لدى الولدان ُتطّبق قطر -

يز مرة واحدة، أو مرهم اإلريثروميسني العيين برتك1%املائي العينية برتكيز 
.1%، أو مرهم الترتاسيكلني العيين برتكيز %5



Chlamydiae Infections
جراثيم داخل خلوية جمربة، سلبية الغرام،

Chl. pneumoniae,Chl. psittaci,Chl. Trachomatis
الرتاخومية ممرضة لإلنسان،,الرئوية التنفسي، 

.لّوث أو ابلتّماس املتدثرة الببغائية ممرضة للحيوان، مخجاً بشرايً ابستنشاق الغبار امل
مؤهل Elementary Body (EB)للمتدثرات شكلني منفصلني؛ ِجْسم ابتدائّي 

للحياة خارح اخللوية لكّن قابليته لالستنساخ حمدودة، 
مؤهل للحياة داخل اخللوية مع قدرته Reticulate Body (RB)وجسم شبكي 

على االْنِشطار الثُناِئيّ 



فضة الدرجة؛ محى منخذات الرئة املكتسبة يف اجملتمع: الرئوية-1
قط، ويغيب أعراض تنفسية علوية، طور اثٍن ابلسعال ف:الطور األول 

أغلب ارتفاع احلرارة، صورة الصدر ارتشاح حتت قطعي وحيد يف
احلاالت

، تصّلب األوعية اإلكليليةالداء القليب الناجم عن 
. األعراض قد تستمر ألسابيع عديدة



.املرحلة الثانية بوساطة التيار الدموي إىل خمتلف األعضاء ال سيما الرئتنيمرحلتني؛الطريق التنفسي، الكبد والطحال،:املتدثّرة الببغائية-2
,اخلفي الالعرضي :يوماً، 7-21احلضانة  قصور خمتلف ,الصداع الشديد ,احلمى ,ذات الرئة الالمنوذجية :اخلمج الشديد املهّدد للحياة 

األعضاء، 
,عرواءات,ْم  40تصل إىل حاداً مع محى :البدء

، (افرتاق نبضي حروري)بطء قلب نسيب 
رارة تدرجيياً،فيحدث اخلمول واإلعياء والسعال، وترتفع درجة احلخماتالً بطيء السري او 

.الصداع والضخامة الكبدية الطحالية من التظاهرات الواصمة للداء الببغائي الساحتني مة التـي قد تصل حّد اختاذهالشعاعية املبعكسموجودات القرع واإلصغاء ضحلة 
الرئويتني مظهر الزجاج الشفيف الواصم لذات الرئة اخلاللية،

أسابيع يف  الشديدة، 3-7يوماً يف ا اخلفيفة، وحتـى 10-14يستمّر الببغائية 
حالياً 1%نسبة الوفيات إىل 



:املتدثرة الرتاخومية-
مليون شخص التهاب ملتحمة وقرنية 400أحد أهم أسباب العمى، :اخلمج العيين●  .مزمن

(يبدء تدرجيي اللتهاب القرنية الظهار )العدوى البدئية يف الطفولة عادة 
ْلَتِحَمِة االْشِتماِلّ البالغني الناشطني تناسلي

ُ
اً، اْلِتهاب امل

فرزات املعدية خالل االتصال ابلتلقيح الذايت ابملفرزات التناسلية املعدية أو بتعّرض العني للم
.الفموي التناسلي



التهاب 50%ممارسة اجلنس، : التهاب اإلحليل غري البين لدى الرجال● اإلحليل غري البين لدى الرجال، 
.أو جنيج قضييب/احلاالت العرضية بعسرة تبّول و

يل غري البينيعد نظرياً اللتهاب اإلحل:التهاب عنق الرحم املخاطي القيحي● 
د التهاب شديد، تنظري البطن يبدي وجو ,األعراض خفيفة مع آالم بطنية غري نوعيةصاعداً من عنق الرحم، : الداء احلوضي االلتهايب● 

Fitz-Hugh-Curtis syndrome



CHLAMYDIA

NO
SYMPTOMS

NO
SYMPTOMS

70% of Females DON’T KNOW they have it.

30% of Males DON’T KNOW they have it.

BUT:  Does spread to partners
Does damage the body



Risk Factors

Adolescence
New or multiple sex partners
History of STD infection
Presence of another STD
Oral contraceptive user
Lack of barrier contraception
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Transmission

Transmission is sexual or vertical

Highly transmissible

Incubation period 7-21 days

Significant asymptomatic reservoir 

Re-infection is common

Perinatal transmission results in neonatal 

conjunctivitis in 30%-50% of exposed babies
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Chlamydiaceae Family
(species that cause disease in humans)
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Pathology

Species Disease

C. trachomatis

Trachoma, NGU, 

PID, conjunctivitis,

Infant pneumonia,

LGV

C. pneumoniae

Pharyngitis, 

bronchitis, 

pneumonia

C. psittaci Psittacosis



SYMTOMS OF CHLAMYDIA

MALES

•Thin, watery, or milky DISCHARGE from penis

•Pain or BURNING during urination

•Frequent URGE to urinate

•May Only occur in the morning, could be ignored

FEMALES

•Heavier vaginal DISCHARGE, may be yellowish

•Pain or BURNING during urination 

•Frequent URGE to urinate

•Pain or CRAMPS in abdomen, abnormal bleeding



C. trachomatis Infection in Men

Urethritis–One cause of non-gonococcal 

urethritis (NGU)

Majority (>50%) asymptomatic

Symptoms/signs if present: mucopurulent, 

mucoid or clear urethral discharge, dysuria

Incubation period unknown (probably 5-10 days 

in symptomatic infection)
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Non-Gonococcal Urethritis: 
Mucoid Discharge
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C. trachomatis Infections in 
Women

Cervicitis
Majority are asymptomatic
Local signs of infection, when present, include: 

Mucopurulent endocervical discharge
\\

Urethritis
Usually asymptomatic
Signs/symptoms, when present, include dysuria, 
frequency, pyuria

83

Clinical Manifestations



يَّاً ●  ْنسي ُقْول جي ّي املَن ْ ّ الليْمفي  Lymphogranulomaالَوَرم احلَُبييبي
venereum:

عدمية األمل، حطاطة أو حويصل أو تقرّح، ,يوماً، اآلفة وحيدة3-21احلضانة 
يص، أسابيع من اإلصابة األولية مفتاح التشخ2-6اعتالل العقد اللمفاوية املنطقي بعد  تنوسر خصوصاً كبرية ومتموجة وحيدة اجلانب يف ثلثي احلاالت ومؤملة بشّدة، وقد ت

.  بعد البزل
.من حاالت التهاب الرببخ50%: اْلتيهاُب الرَبَْبخ● 
الزليلي إال أّن ابملتدثرات الرتاخومية، ورغم عدم عزل املتدثرة الرتاخومية من السائلعامل اخلطورة هو التهاب اإلحليل : Reiter's syndromeمتالزمة رايرت ● 

.  ليأجسام ابتدائية تشري إىل وجود املتدثرات وجدت يف السائل املفص



HARMFUL EFFECTS OF CHLAMYDIA

Pelvic Inflammatory Disease, Epididymitis, and 
Sterility – Male and Female

Newborn and Adult Pneumonia:  slow recovery, 
often have chronic bronchitis long afterwards

Newborn Eye Infections – Can cause blindness

Adult Eye infections – spread from genitals to eyes 
by  hands or fingers, can cause blindness

Throat Infections – spread by oral sex

Rectal Infections – spread by anal sex

Reiter’s Syndrome – symptoms of arthritis-like 
joint pain, eyelid swelling, skin rash, skin sores

http://www.rappstreet.org/modules.php?set_albumName=chlamydia&id=aaf&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
http://www.rappstreet.org/modules.php?set_albumName=chlamydia&id=aag&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php


القصة املرضية : التشخيص
 افمن العدوى البدئية إىل أربعة أضعيوم10-30تثبيت املتممة، إجيابية خالل سلبية يف العدوى الثانوية،

أسابيع،6خالل IgM ,IgGالتألق املناعي اجملهري 
بزرع القشع، أو زرع الدم أثناء ارتفاع درجة احلرارة،  املزارع اخللوية،.أكثر سرعةIgGعيارات منخفضة يف العدوى الثانوية، يف حني 

سنيمّدة أسبوعني، والدواء البديل هو اإلريثروميDoxycycline: املعاجلة
التثقيف الصحي واجلنسي : الوقاية

ب إاثرة الغبار مكان ثياب مالئمة، أقنعة واقية وجتنّ :ن للطيور و الداء الببغائي املقارب
.اقبة املصليةالعمل، وإجراء فحوص طبية دورية ابستمرار مبا فيها اختبارات املر 



Chlamydia Treatment

Direct Observed Therapy Is Best!
Azithromycin 1gm po X 1

Doxycycline 100mg BID X 7 days
Alternatives:

Erythromycin 500 QID X 7D
EES 800 QID X 7D  erythromycin  ethenylsuccinate
Ofloxacin 300BID X 7D
Levofloxacin 500 QD X 7D

ALL: Treat sexual partner; screen for other STDs
counsel patients to abstain from sex until 7 days after 
patient and partner treated



Chancroid

(اقصر من االفرجني ) يوم 14-2احلضانة :القرح اللني 
(سلبية الغرام ) هيموفيليس  دوكري 

عصيات دوكري –قاعدة لينة –مؤملة –اكثر من واحدة ) 
ضخامة مؤملة ملفية(+

ة متنخرة تظهر قرحة و اكثر مث تتقرح ومؤملة جدا على قاعدة طري
حممرة ومتوذمة 

:العالج 
, ترتاسيكلني) اسبوع مدة مرات يوميا4مغ *500اريرتومايسني 

(كوترميكسازول 





الفيروسات   
VIRUSES



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 sores
.
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 البسيط
:التظاهرات السريرية

HSV1  :
 Stomatitisالتهاب الفم القالعي)العقبولي بلعومالتهاب الفم وال
aphthosa :) 4و1غالباً ما يصيب األطفال الصغار بين

,سنوات
كة اندفاعات حويصلية مؤلمة في الفم والحلق  تنخمص تارحمى 

,  تقرحات
,التهاب غدد لمفاوية موضع 

.HSV1نادراً ما يحدث خمج تناسلي بالـ 



Copyright © The McGraw-Hill companies, Inc. Permission required for 
reproduction or display.
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Figure 37.13





Genital Herpes (HSV-2)
can still get HSV-2 even when  use a 
condom.
After contracting the herpes virus  will have it 
FOREVER. is Nevere  cure.

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



تفيرس دم حلئي مع حمى ويرقان :  HSV2الخمج الوالدي بالـ 
,  وضخامة كبدية وطحالية ونزوف جلدية واختالجات

.ذو سير قاتل إن لم يعالج
بة إصابة المولود الجديد بالخمج أثناء الوالدة يحمل خطر اإلصا

% .30بخمج شديد السير مع نسبة وفيات تصل إلى 

يصبن بخمج مهبلي شديد مع عسرة تبول وحرارة : النساء
.وضخامة غدد لمفاوية موّضعة

ية يحدث لديهم حأل تناسلي مع وجود اندفاعات حويصل: الرجال
تبعاً لشكل HIVعلى الحشفة، أو قد تشاهد إصابة شرجية بالـ 

.الجنسياالتصال 



Genital Herpes





HSV-2 Genital Herpes



في HSVبعد الخمج األولي تهجع فيروسات الـ : عودة تفعيل الخمج الكامن
العقد العصبية دون أعراض 

، ganglionGasser`sفي عقد مثلث التوائم  HSV1الـ 
.في العقد القطنية العجزيةHSV2الـ 

.النكس في النمط الثاني أكثر من األول

تبدالت هرمونية جروحتعرض للشمس حمى األخماج :العوامل المفعلة 
.مناعيضعف ( أثناء الدورة الطمثية أو الحمل مثلا )

دبات، تتكون في الحأل الشفوي  اندفاعات حويصلية لتنخمص، تشفى دون ن
تكون اندفاعاته حول المنطقة التناسلية والشرج معالعقبول التناسلي المعاود 

.تشكل حويصلت وتقرحات تترافق مع شعور بالمرض وحمى خفيفة



:االختلطات
التهاب القرنية والملتحمة الحلئي مع أذية العين،نادر جداا 
.حدوث اختلطات داخل العين كالتهاب السبيل العنبي مثلا 

البول انحباس)اختلطات عصبية في الحأل التناسلي الشرجي 
(.مثلا 

األكزيمة الحلئية؛  خمج شديد بفيروس الحأل يحدث لدى 
.  الرضع المصابين بأكزيمة تأتبية



Eczema Herpeticum
This is found in children with active eczema.





التهاب مري حلئي



ى أشيع التهابات الدماغ الفيروسية يميل إلالتهاب دماغ حلئي؛ 
يحتاج , على األغلبHSV1يسببه الـ , إصابة الفص الصدغي

إلى توجه تشخيصي سريع عبر التصوير بالمرنان 
%  80معالجة حاسمة فنسبة الوفيات تتجاوز  الـ 

(  HSV1)شلل العصب الوجهي مجهول السبب 

ا مع حدوث إصابات حشوب ة تعمم الخمج لدى المضعفين مناعيا
.كذات الرئة الحلئية

.تظاهرات جلدية نخرية صعبة الشفاء لدى مرضى اإليدز



:التشخيص
.الصورة السريرية الوصفية

.الفيروسDNAإثبات وجود المستضد الفيروسي أو 
و بالزرع أ)إثبات وجود الفيروس من محتوى الحويصالت 

(بوساطة المجهر اإللكتروني
ها االختبارات المصلية التي تتحرى وجود األضداد ليس ل
IgMأهمية إال في الخمج األولي عبر إثبات وجود أضداد الـ 

ابة وذلك نظراً الرتفاع  نسبة اإلص, أو االنقالب المصلي
.بالخمج بين العامة



:المعالجة
.معالجة الضعف المناعي إن وجد

.المعالجة المضادة للفيروسات
(.ينييستخدم في التهاب القرنية كمرهم ع)مرهم أسيكلوفير : موضعية
.وتستطب في الحاالت شديدة السير ولدى حدوث اختلطات: جهازية

وهو فعال في الخمج المعاود : Acyclovirالخيار األول هو 
ا لـ 5ملغ 200 أيام، 10مرات يوميا

Famciclovir ا مدة 500بجرعة أيام 10ملغ مرتين يوميا
Valacyclovir ا مدة 250بجرعة ..أيام5ملغ ثلث مرات يوميا



:  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

.يةيف اخلمج التناسلي الشديد حول الوالدة تستطب الوالدة القيصر 
.ياً لدى مضعفي املناعة يعطى األسيكلوفري أو الفامسيكلوفري وقائ



الحماق وداء المنطقة

:الوبائيات
لرابعة تبلغ نسبة األطفال الذين تعرضوا لإلصابة بالحماق حتى سن ا

منهم بعد البلوغ % 20، وتعاود اإلصابة لدى % 90عشرة           
.بشكل داء منطقة وال سيما لدى المسنين

:طرق االنتقال
، وتستمر(الخمج الطائر)سريع االنتقال عن طريق الهواء والتماس 

قابلية العدوى قبل يوم من ظهور االندفعات حتى أسبوع كامل بعد
وتكون الفعالية المعدية الندفاعات داء المنطقة أقل من , ظهورها

.الفعالية المعدية الندفاعات الحماق

:فترة الحضانة
مر،  وذروة الحدوث بين السنة الثانية والسادسة من الع, أسابيع2-3

.20من اإلصابات بالحماق قبل سن الـ % 90وتحدث    



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 سريعة , طفح حويصلي معمم: الحماق
متعددة األشكال )بأعمار مختلفة (  قشور, حويصلت, حطاطات

،  (تشبه نجوم السماء
إال وال تترك ندبات, تتوضع على الجذع أكثر من النواحي األخرى

لدى حدوث خمج ثانوي ، وتحدث حكة 
الحالة العامة أقل تأثراا، وتصاب األغشية المخاطية 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



شوكية، بعد اخلمج األويل تكمن الفريوسات يف العقد ال: داء املنطقة
ي املناعة مث يعاود تفعيل هذه الفريوسات ال سيما لدى الكهول مضعف

كمرضى االبيضاض  وداء هودجكن واإليدز، 
ة الشمس، لعودة التفعيل أسباب خمتلفة مثل الشدات والتعرض ألشع

اعات اجلذور ال سيما قطغالباً ما تتوضع اإلصابة يف قطاع عصيب حمدد 
ويصالت وقد يكون حمتوى احل, الصدرية،  وحيدة اجلهة تشكل ندابت

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







داء المنطقة



Shingles



تالحظ أكثر االختالطات لدى المرضى ناقصي المناعة، وكذلك 
.الحوامل والمواليد الجدد

:اختالطات الحماق
-1)تشوه الجنين لدى إصابة األم في الثلث األول من الحمل 

3.)%
د إلى إصابة األم أثناء الوالدة بالخمج ترفع نسبة وفيات الموالي

س عند عدم المعالجة بالغلوبولين المناعي النوعي لفيرو% 30
.الحماق

.تخريش سحائي حسن اإلنذار
.نادرة نسبة اإلصابة بالتهاب المخيخ والتهاب المخ 

.  ذات رئة حماقية
.تعمم الخمج لدى مضعفي المناعة



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.



:اختلطات داء المنطقة
من المرضى % 70األلم العصبي التالي لإلصابة بداء المنطقة 

.الكهول
.داء المنطقة العيني مع خطر إصابة القرنية

اعة يندر جداا إصابة باطن العين، ويحدث ذلك لدى مضعفي المن
.مع خطر حدوث العمى

شلل عصب وجهي  : تناذررمزي ُهنت) داء المنطقة األذني 
(.وإصابة أذنية

.التهاب سحايا ودماغ
ذات رئة أو التهاب )داء المنطقة المعمم مع إصابات حشوية 

(.…كبد



ظاهرات يوضع التشخيص بوجود الت: التشخيص
س إما إثبات وجود الفيرو+ السريرية الوصفية 

بعزله من الفقاعات أو بوساطة المجهر 
.اإللكتروني

اد ال إن إثبات وجود األضد: التفاعالت المصلية
وجود أضداد)يكون هاماً إال في الخمج األولي 

IgMة نظرااًلرتفاع نسب( أو انقالب مصلي
.  اإلصابة بالخمج بين العامة



:العلج
لجة عندما يكون السير دون اختالطات تكفي المعا

:العرضية
مسكنات ومضادات هستامين وإذا لم : الحماق

يحك الطفل االندفاعات ال يحدث تقيح ، وال
.تحدث ندبات؛ لذلك ينصح بقص األظافر

في المرضى المضعفين وأولئك: داء المنطقة
ً 50الذين تزيد أعمارهم عن  ولدى وجود , عاما

داء منطقة رأسي أو إصابة أكثر من مقطع أو 
,  وجود حويصالت نزفية



:المركبات المستخدمة فهي
AciclorirأوFamciclovir أو

Valaciclovir,Brivudin
مناعية يضاف في السير الشديد الغلوبولينات ال

.فائقة التمنيع واالنترفيرون بيتا
لبحث الينصح باستخدام السيتروئيدات، ويجب ا

.عن خباثة مستبطنة أو نقص مناعة
يعالج األلم التالي لداء المنطقة بإعطاء 

الكاربامازبين أو األميتربتيلين



:  الوقاية
الوالدة أو يطبق لألطفال من أم مصابة حولالتمنيع املنفعل 

ذا ما حيمي إ, لدى متاس حامل غري ممنعة مع أطفال مصابني
أايم من التعرض 3طّبق خالل 

:لقيحبلقاح حي مضعف ويستطب ت:  التمنيع الفاعل
.النساء سلبيات املصل اللوايت يرغنب ابحلمل

 أو قبل يباألطفال املصابني أبورام أو ابلتهاب اجللد العص
.املعاجلة مبثبطات املناعة

جتاوز العام األطفال املصابني اببيضاضات مع هجوع سريري
لكيماوية مع عدد ملفاوايت طبيعي وجيب إيقاف املعاجلة ا)

.احملافظة مدة أسبوع قبل وبعد اللقاح
.املناعةاحلمل واملعاجلة مبثبطات: مضادات استطباب اللقاح



Epstein-Barr Virus (EBV)

داء وحيدات النوى الخمجي



:الوابئيات
يصابون حىت سن الثالثني،  % 95غرب أوراب أكثر من 

ذروة اإلصاابت يف سنوات املراهقة، 
كونون مصابني يف وسط أفريقيا كل األطفال الذين يبلغون الثالثة من العمر ي

.تقريباً 
Bلمفاوية اخلالاي اهلدف هي اخلالاي الظهارية للفم والبلعوم واخلالاي ال

(.EBVمستقبل للـ )CD21اليت حتمل املستضد 
,  ايء املناعةتتخرب أغلب اخلالاي البائية املصابة ابخلمج لدى األشخاص أسو 

.قد يبقى الفريوس لدى البعض مدى احلياة
وبوساطة ( ينتشر يف رايض األطفال)عرب التماس مع لعاب املصاب : العدوى
.Kissing diseaseالقبل 

.يوماً 50–10: 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. 



:  التظاهرات السريريةً 
حدث داء أما لدى األكبر سناً في, غالباً الخمج ال عرضياً لدى األطفال
:  وحيدات النوى الخمجي مع ثالثي 

.لوزي مع حرارة–خناق بلعومي 
.ضخامة غدد لمفاوية

اوية الصورة الدموية تبدي فرط وحيدات النوى مع وجود خاليا لمف
.غير نموذجية
:  أشكال السير

غالباً ( من الحاالت% 50)ضخامة غدد لمفاوية معممة : الشكل الغدي
.ما تترافق مع ضخامة طحال والتهاب لوزات

مع اندفاعات بقعية على الحلق الصلب %( 3: )الشكل الطفحي
فح في األمبيسيللين مضاد استطباب ألن تطبيقه يؤدي إلى حدوث ط)

(.معظم الحاالت
ً % 5: الشكل الكبدي .التهاب كبد مع يرقان أحيانا



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

.1EBV Infection

.2Human herpesvirus
type 4

.3Usually asymptomatic 
in infants

.4Severe pharyngitis



:االختلطات
خمج في حاالت نادرة يصادف تناذر نقص شامل لعناصر الدم لمرافق لل

HIS بسبب زيادة نشاط بلعمة الكريات.
.تمزق طحال

.التهاب سحايا ودماغ
التهاب عضلة قلبية 

حمى ونقص وزن ,استمرار استنساخ الفيروس: داء وحيدات نوى مزمن
وضخامة غدية لمفاوية وكبدية وطحالية وفقر دم انحاللي ونقص 

.، وهو  نادرT4/T8صفيحات وكريات بيض وانخفاض نسبة 
عند المرضى ناقصي المناعة يحدث تكاثر غير منتظم سريع في 

.اللمفاويات يقود إلى انتاج نسائل متعددة



,  ويحدث مرض قاتل لدى المصابين بمتالزمة بورتيلي
متالزمة التكاثر اللمفاوي الوراثي المقهور المرتبط)

؛ فلدى أولئك المرضى يكون الجهاز (Xبالصبغي 
المناعي 

هاز غير قادر على إيقاف سير الخمج مما يؤدي إلى تخرب الج
.المناعي

:عامالً مساعداً في EBVالخباثات قد تكون 
؛ وقد لوحظت لدى مرضى اإليدز Bلمفوما خاليا 

.والمرضى الذين يتلقون مثبطات مناعية
الصين كارسينوما البلعوم األنفي التي تكثر في جنوب

وفي منطقة آالسكا
.ةبوركت لمفوما المستوطنة في أفريقيا االستوائي

ى تكاثر ظهاري سليم يشاهد لدى مرض: الطلوان المشعر
EBVاإليدز يسببه فيروس 



الطلوان المشعر



الطفح الجلدي في داء وحيدات النوى الخمجي



:التشخيص

الفحوص يوضع التشخيص استناداً إلى التظاهرات السريرية و
وحيدات المخبرية التي تبدي ارتفاع الكريات البيض مع فرط

(40-90)%10,000-20,000 cells/mL. ووجود
خاليا لمفاوية مفعلة غير نموذجية

:  التشخيص المصلي

:الخمج الحاد
Anti virales Capsid Antigen (Anti VCA)

. IgMأو IgGيكون 
Anti earlz antigen diffuse (Anti-EA-D) يكون

.الحاالتمن% 80إيجابياً في 



داء وحيدات النوى الخمجي

:الخمج السابق
Anti virales Capsid Antigen (Anti VCA) من
.IgGنمط 
Anti Epstin Barr virus nuclear Antigen (Anti 
EBNA) من نمط (  IgG.

ص يتحرى وجود أضداد متغايرة تر: اختبار باول بونيل
من % 80الكريات الحمر للخروف، ويكون إيجابياً في 

من الحاالت لدى األطفال% 50الحاالت لدى البالغين وفي 



ترافق الخمج بمتلزمة بلعمة الكريات الدموية



اللمفاويات اللنموذجية



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.



.عرضية: المعالجة
Corticosteroids can be used for swelling of 
pharyngitis, airway obstruction, severe 
thrombocytopenia, and hemolytic anemia.

:االنذار
ي يكون اإلنذار جيداً لدى األكفاء مناعياً، ويكون خمج مضعف

.المناعة شديد السير



CMV الخمج بالـ

:مقدمة
الفيروس المضخم للخاليا أحد الفيروسات الحلئية 

يشك أنه مولد للخباثات، 
ل من بعد الخمج األولي يكمن الفيروس في الخاليا ثم يتفعّ 

.جديد عند حدوث ضعف مناعي 

:الوبائيات 
عامة الشعب يبدون دالئل % 90< في بلدان العالم الثالث 

%.50إصابة سابقة بالخمج، أّما في أوربا فتبلغ النسبة 
أهم مجموعات الخطر البغايا وبائعات الهوى واللواطيين 

.ومرضى األيدز



:االنتقال 
.  عبر المشيمة أثناء الحمل

بعد الوالدة بالتلوث
.خمج قطيري 

.  نقل الدم
خطورة نقل عضو مصاب بالخمج إلى غير )نقل األعضاء 

(.مصاب
: الحضانة 

.أسابيع6و3غير معروفة بدقة تتراوح بين  



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. 



CMVالخمج داخل الرحم بالـ 
من أكثر األخماج داخل الرحم تواتراا، 

من الحوامل، % 3ينجم عن اإلصابة األولية أثناء الحمل  لدى 
ينتقل في ثلث تلك الحاالت إلى الجنين؛ فيصاب بخمج والدي، 

من الحاالت، % 10أّما الخمج الكامن يتفعّل لدى النساء إيجابيات المصل أثناء الحمل في 
من الحاالت، % 10لكن ال يصاب الجنين عندئذ إال في أقل من   

.من الحاالت% 10ويكون المواليد الجدد ال عرضيين، قد تشاهد اختلطات متأخرة  في  
:إذا حدث الخمج بعد الوالدة فإن الخمج يتظاهر سريراا في الحاالت التالية

(ابيضاض دم ، لمفوما هودجكن ، ال هودجكن)الضعف المناعي في سياق خباثة 
.في سياق الضعف المناعي الذي يواكب اغتراس األعضاء

AIDS.
.الضعف المناعي الخلقي



:السريريات 
.يمكن أن تتظاهر اإلصابة في مختلف األعضاء

( :خمج والدي)حديثي الوالدة 
يتظاهر الخمج بوالدة مبكرة والتهاب كبد مع يرقان مديد وضخامة كبدية وطحالية

شيمية وفقر دم انحللي وفرفريات ناجمة عن نقص الصفيحات ونقص سمع والتهاب م
.وشبكية وتباطؤ نمو وتأخر تطور روحي

:البالغين
ا في :لدى المرضى األسوياء مناعيا  من % 90< يسير الخمج سيراا العرضيا

ا بسير داء وحيدات النوى  ا سيراا شبيها الشبيهة المتلزمة)الحاالت، ويسير أحيانا
عب مع اعتلل غدي لمفاوي والتهاب كبدي خفيف وشعور بالت( بداء وحيدات النوى
.  يستمر عدة أسابيع



ا  :لدى المرضى المضعفين مناعيا
لية حمى وسير  شبيه بداء وحيدات النوى الخمجي وآالم عضلية ومفص

لخمج بالـ أشيع تظاهر ل)ونقص كريات بيض وصفيحات والتهاب شبكية 
CMVف يتسم بحدوث نتحات ونزوف بشكل ند( لدى مرضى اإليدز
القطن، 

% (  50نسبة وفياتها ) التهاب الدماغ وذات الرئة الخاللية      
لدى مرض االيدز وأشيع عامل CMVثاني أشيع تظاهرة للخمج باالـ ) 

(  يسبب ذات الرئة لدى مرضى غرس األعضاء
لدى مرضى)التهاب المري والتهاب المعدة والتهاب القولون مع تقرحات 

بيعي بعد والتهاب كبد وتباطؤ عودة النقي إلى الوضع الط( اإليدز تحديداً 
.  زرع النقي



CMVالخمج بالـ 



CMVالخمج بالـ 



:  التشخيص 
.الموجهة تبعاً لحال المريض المناعيةالتظاهرات السريرية
اويات ووجود تبدي نقصاً في تعداد الكريات البيض مع زيادة اللمفالفحوص المخبرية

 ً .لمفاويات غير نموذجية، ويحدث نقص صفيحات أحيانا
ا يالحظ  .وجود جسيمات اشتمالية في خاليا عرطلةنسيجيا

:التشخيص قبل الوالدة أثناء الحمل
.عبر إجراء التصوير باألمواج فوق الصوتية

الفيروس في سائل DNAوكذلك IgMمن نوع CMVتحري وجود أضداد الـ 
.السلى أو في الدم المأخوذ من الحبل السري

الفيروس أو DNAيؤّكد التشخيص لدى المواليد الجدد بإثبات وجود الفيروس أو 
لك وتستخدم تفي البول أو الدم  أو غسالة القصبات أو الخزعات، PP65المستضد 

ا  .االستقصاءات لتحري فعالية الخمج لدى المثبطين مناعيا



CMVالخمج بالـ 



: وجود األضداد 
ظهور حديث ألضداد) يحدث انقالب مصلي :الخمج األولي 

(.IgMاثبات وجود أضداد من نوع + CMVالـ 
على العموم IgGيدل وجود أضداد الـ :التعرض للخمج 

الخمج بين على التعرض للخمج، ويستخدم لتحديد نسبة انتشار
.العامة

أو يعود ظهور IgGترتفع العيارات الـ :تفعيل خمج كامل 
لدى األشخاص األكفاء مناعياً، أما لدى IgMأضداد الـ

لجوء إلى المضعفين فقد ال ترتفع األضداد؛ لذلك ال يمكننا ال
ً هذه االختبارت لتشخيص الفعالية لدى المضعفين منا .عيا



CMVالخمج بالـ 

: المعالجة 
اً ال يتطلب الخمج العرضي لدى األشخاص األكفاء مناعي

.  معالجة عادة
ــ يعالج المرضى المثبطون مناعياً المصابون بخمج بال

CMV بGanciclovir والغلوبولين المناعي المضاد للـ
CMV.

Foscarnetتطبيق AIDSكذلك يمكن لدى مرضى الـ 
Cidofovir.



:الوقاية 
سلبيي المصل( أو نقل الدم)لدى مرضى غرس األعضاء 

ا  :المثبطين مناعيا
ن نقل في نقل الدم يمك) اختيار متبرعين سلبيي المصل 

ركازة الكريات الحمر الخالية من الكريات البيض 
(.باستخدام فلتر للكريات بيض)

.CMVإعطاء الغلوبولين المناعي النوعي للـ  
PCRمراقبة مرضى غرس األعضاء بوساطة الـ

عالية واختبارت المستضد والمعالجة المبكرة لدى معاودة ف
.الخمج بالغانسيكلوفير

بتطبيق : الوقاية من النكس لدى مرضى اإليدزو
.  الغانسيكلوفير

اس مع اللواتي يقعن على تم)قاية الحوامل سلبيات المصل و
.CMVالغلوبولين المناعي النوعي للـ(: مصابين

No licensed vaccine is available



HHV6 ـالخمج بال
 Exanthemaالعامل المسبب للطفح الظاهر الفجائي 

subitum أو ما يسمى بالوردية الطفليةRoseola 
infantilis (roseola infantum)

األسوياء مناعياً بين سن ستة أشهر وثالث سنوات، 
فقطْم،40<الحمى 

لعنق، التهاب الحلق أو األذن واعتالل العقد اللمفاوية في ا+او 
ساعة 24-48أيام، يتبعها بعد 3-5تزول الحمى كلياً خالل 

طفح بقعي حطاطي على الجذع والعنق، 
توقيت ظهوره يوحي باإلصابة لكنالطفح غير نوعي 

، ةبالوردية الطفلية، ويزول تلقائياً بعد عّدة أيام عاد



Roseala Infantum



التهاب الدماغ، أو التهاب السحايا والدماغ، أو التهاب:االختالطات 
.الكبد

يباً، حمى وصداع ألسبوع تقر:نادراً ما يصاب البالغون بالمرض، 
.  وقد يحدث اعتالل عقد لمفاوية من الممكن استمراره ألشهر

رة لمفاويات ارتفاعاً ضئيالً في خمائر الكبد، ونقص البيض مع سيط
غير نموذجية على الصيغة،

ة في تحّري األضداد المصلية، عزل الفيروس من الوحيدات الموجود
الدم المحيطي، تفاعل سلسلة البوليميراز



HHV7الخمج بالـ 

:النخالية الوردية
ود إلى تبنى نظرية أن اآللية اإلمراضية للنخالية الوردية تع

:خمج فيروسي على
 ً .وجود طور بادري أحيانا

.حدوث إصابات ذات توّزع عنقودي
.عدم كشف وجود عامل جرثومي أو فطري

:تدعم تلك النظرية بـ
.رونياثبات وجود جزيئات تشبه الفيروسات بوساطة المجهر االلكت

.الـفيروس ومستضادته في خزعات االندفاعاتDNAكشف 



HHV7الخمج بالـ 



HHV8الخمج بالـ 

Kaposi's sarcoma

Multiple myeloma

Angiosarcoma

Sarcoidosis



Kaposi’s Sarcoma



Kaposi’s Sarcoma


