
الفيروسية للمخاطية الفمويةاالنتانات
Viral Mucosal Infections

باسمة يوسفد 



:الفيروسيةاإلنتانات

Viral Infections:

:البسيط نوعان الحألحمة:البدئيالحلئيالتهاب الفم •

•Type 1: تصيب الجلد واألغشية املخاطية.

•Type 2:ق الرحم تصيب الناحية التناسلية وربما يكون لها دور في سرطانات عن.

 وكال النوعين يمكن أن يسبب •
 
ول مرة عند تعرضهم للحمة أل بدئيةأخماجا

 
 
عوامل في جسم املصاب حتى تتوفرالحمةحيث تهجع ناكسةمعاودة أو وأخماجا

الجنس ي األمراض الحموية ، الدورة الطمثية ، االتصال: مثل الخميجإضافية تثير 
 بدون سبب واضح 

 
مسبب يالبدئاإلنتان. ، األشعة الشمسية ، الرضوض وأحيانا

 Herpes Simplex Virus (HSV)البسيط الحألمن فيروس 
 
.(Type 1)غالبا



:السريريةامليزات •

مكن هي حويصالت ي( البدائية)اآلفات املبكرة •
لكن أن تصيب أي جزء في املخاطية الفموية ، و 

املناطق الحنك الصلب وظهر اللسان هي 
املفضلة

• . 
 
mm (2-3)الحويصالت مقببة الشكل وغالبا

ة سطحيقرحاتتتمزق الحويصالت لتترك 
ودائرية فوق أرضية مصفرة أو رمادية وحواف

مؤملة ويمكن أن يصبح القرحاتحمراء هذه 
 
 
.تناول الطعام صعبا



 ما تكون حواف اللثة حمراء ومتورم•
 
ة وكثيرا

مفيةاللوتتضخم العقد . وبخاصة عند األطفال 
 ما يكون ه. الناحية وتصبح مؤملة 

 
ناك وغالبا

ن حمى وانزعاج جهازي وفي بعض األحيان يكو 
.  خطير وخاصة عند البالغين 

 ما تشفى خالل أس•
 
بوع إلى اآلفات الفموية غالبا

عشرة أيام

 حيث•
 
أن ولكن التوعك يمكن أن يبقى مطوال

ى عدة البالغ يمكن أن ال يشفى بشكل كامل حت
.أسابيع 



:العـالج •

دماغ وينقذ الحياة من التهاب الالحألهو عالج فعال ضد األسيكلوفير•
ثم يتم بلعه يستخدم كغسول ومناألسيكلوفيرمعلق . املميت املحتمل الحلئي

 الخطير إذا استعمل بالحلئيويجب أن يعجل الشفاء في التهاب الفم 
 
وفي . اترا
.بعض األحيان ال بد من الراحة بالسرير ، تناول سوائل وحمية خفيفة 



حيث يشطف نالتتراسكليفي الحاالت الخفيفة فإن التطبيق املوضعي ملعلق •
 يخفف التقرح وربما يعجل الشفاء عن طريق الت

 
حكم فيه عدة مرات يوميا

.الثانوي باإلنتان

(  400-200)رلألسيكلوفياملديدة أو الخطيرة أو التي ال تستجيب اإلنتانات•
 عن طريق الفم ملدة كغ/ملغ

 
أيام توحي بالعوز املناعي والقرحات ( 7)يوميا

.AIDSالحلئية والتي تستمر ألكثر من شهر هي نتيجة اإلصابة بـ 



المظاهر المميزة

1البسيط نمط الهربسعادة يسببها فيروس •

ينتقل بالتماس القريب•

تصيب أي جزء من املخاطية الفمويةبقرحاتحويصالت تتبع •

 بالتهاب اللثة•
 
أحيانا يكون مصاحبا

ااالصابةاعتالل الغدد اللمفاوية بحسب شدة وحمى •

تخربة مننتفخ من الخاليا امل( انحالل)من الحويصالت تظهر تخرب اللطاخة•
 
 
فيروسيا

تؤكد التشخيصHSVلزيادة في العيار الحجمي لألجسام املضادة •

هو املعالجة املختارةاألسيكلوفير•



:لباثولوجيا•

ل تتشكوالحويصالت محددة بوضوح •
الظهاريةالخالية،الظهارةفي أعلى 
و ذالكروماتينوبالفيروس متخربة
ية تشاهد في أرض( انحالل بالوني)حافة

ذة مباشرة مأخو لطاخةو في ، الحويصل
فةمن 
ّ
ل غير الكاماالنقسام مبكرة ا

يؤدي إلى تشكل خاليا عديدة 
 يحدث تخرب في كامل

 
النوى،الحقا

لتنتج قرحة محددة الظهارةثخانة
.بوضوح



:الحأل الشفوي •

يروس بعد اإلصابة باإلنتان البدئي ، الف•
من ( % 30-20)الكامن يمكن أن يتفعل لدى 
(  اميةبثور حم)املرض ى ليسبب قرحات باردة 

ائع العوامل املسببة تتضمن ، الزكام الش. 
وإنتان حموية أخرى ، التعرض ألشعة 

 الشمس القوية ، الدورة الطمثية ، أو أحي
 
انا

الصدمة العاطفية أو التهيج املوضعي 
.كاملعالجة السنية 



 مع مذل بادري أو إحساس حارق ثم حما•
 
 ثابتا

 
مي في ناحية التغيرات تتبع سلوكا

 في مجم. اإلصابة 
 
 على تتشكل الحويصالت بعد ساعة أو ساعتين وغالبا

 
وعا
لد املجاور طول االتصال املخاطي الجلدي للشفة ، ولكن يمكن أن تمتد إلى الج

أيام تتمزق ( 3)أو ( 2)بعد . اإلفرازاتتتضخم الحويصالت تلتحم وتنز . 
 ما تظهر حويصالت جديدة ملدة ي

 
وم أو يومين الحويصالت وتتقشر ولكن كثيرا

 بدون ترك ندبات 
 
 وغالبا

 
.فقط حتى تتقشر وتشفى أخيرا

الثانوي ربما اإلنتان. أيام ( 10)قد تستغرق هذه العملية بكاملها حتى •
.ان والتي يمكن أن تترك ندب في بعض األحيقوبائيةيسبب حدوث آفة 



 إذاألسيكلوفيركريم •
 
ا تم تطبيقه في متوفر بدون وصفة طبية وربما يكون فعاال

ريض وهذا ممكن ألن سير املرض ثابت ويمكن أن يميز امل. الوقت املناسب 
.قبل أن تبدأ أذية النسيج البادريةاألعراض 



Varicella (VZV)النطاقية–الحماقبالحمةاألخماج• Zoster Virus
:وداء املنطقة ويعتبر الحماقمرضين هما الحمةتسبب هذه 

.  الحمةاألولي عند شخص ليس لديه أضداد تجاه الخمجحالة الحماق•

.  بالحماقالثانوي بعد اإلصابة الخمجداء املنطقة حالة •

( :جدري املاء)Varecillaالحماق

م السابق معد يصيب الطفل واليافع ويقل حدوثه عند الكبار نتيجة تعرضهخمج•
:بـفي الطفولة لهذا املرض ويتصف 



يوم ( 14)حوالي : طور الحضانة •

وجه يبدأ الطفح عادة على الفروة ثم ال: طور الطفح •
األولي فالجذع واألطراف وتصاب املخاطيات واالندفاع
رة هو حويصل صغير يجف الحويصل وتتشكل قش
رفع سطحية ترافق االندفاع أعراض مثل الحكة والت

الحروري 

:املعالجـة •

دفاعات ومجففات لالنالهيستامينعرضية بمضادات •
.ومسكنات ألم عند اللزومالحويصلية



:Herpes Zosterداء املنطقة في منطقة العصب مثلث التوائم 

يحويصليتظاهر داء املنطقة بألم وطفح 
رع عصبي والتهاب فم في املنطقة العصبية لف

.
في منطقة العصب مثلثالنطاقيالحأل

:امليزات الرئيسية:التوائم
 عند كونكس •

 
بار معاودة اإلصابة نموذجيا

السن
األلم يسبق الطفح•
 بالتهالوجهيالطفح •

 
اب فميكون مصحوبا

فاتتتواجد •
ّ
في جانب واحد،من ضمناال
في أي جزء من العصب مثلث اإلنزعاج
التوائم



التوعك قد يكون شديدا  •

HIVيمكن أن يهدد الحياة في داء •

 باألسيكلوفيريعالج •
 
،لدى الضرورةجهازيا

 
،وريديا

 باأللم العصبي عقب •
 
،و خاصة لدى املسنينالنطاقيالحأليتبع أحيانا

:التشريح املرض ي

•Varicella-Zoster Virus فاتتحدث
ّ
فاتمشابهة ظهاريةا

ّ
البسيط،و لكنالحألال

التهاب
 
.في الجذر العصبي القريبأيضا



– Handالفم –القدم –داء اليد • Foot – Mouth Disease:

ال املدرسة ، خفيفة شائعة والتي عادة تسبب وباء بين أطفإنتانيةإصابة •
يتظاهر تبقرح الفم  وطفح حويصلي في األطراف 

.وهو معد بشكل كبير. Aكوكساكيعادة يسبب في سالالت في فيروس •

 خالل أسبوع ، املعالجة النوعية غير مت•
 
وفرة وغير املرض يشفى نموذجيا

مطلوبة 



Human Papillomالبشرويالحليميفيروس الورم •
Virus (HPV):

م ثؤلولي ور )الشائعة ، الثآليل املؤنفة الثآليليسبب •
، أورام حليمية( تناسلي

شائعة على نمو متزايد خاصة كاختالط ملرضHPVآفات •
و بشكل خاص على الشفة أالثآليلتشاهد (HIV)اإليدز 

 على
 
الحنك اللسان ، أما األورام الحليمية فهي أكثر شيوعا

.أو اللثة 

•



ن تستعمل واحدة أو أكثر م:العالج •
:الطرق التالية 

ائلبواسطة اآلزوت الس:الكي البارد •

التجريف •

أسيد بشكل كريمريتينوئيك•



:CMVا املسببة من الفيروس املضخم للخاليالقرحات

.الهربسهو من مجموعة فيروس CMVفيروس •

تكون في بعض CMVالفموية حيث تم تحديد القرحات•
 األحيان غير مميزة 

 
الناكسعن القالع سريريا

ة كبيرة،سطحية،ومفردة تصيب املخاطيالقرحات•
.غير الفمويةوالفموية 

• 
 
لكن وغير نوعية CMVباملسببة القرحاتمجهريا

ين الخاليا تكون مع مكتنفات ضمن النواة بشكل ع
أرضية االلتهابية فيالرشاحةالتي تشاهد في والبوم 

.القرحة



للطخات الجلد األرجواني أو طفح جلدي

التي تشبه عين البوموالخاليا المميزة 



:Syphlisالسفلس
:االمراضيةوالسبب •

اللولبيات الشاحبة :السبب •

:ينتقل عن طريق

التماس الجنس ي مع املصاب •

عبر املشيمة من األم املصابة إلى الجنين •

نقل الدم امللوث •

وله شكالن 

الوالديالزهري -1

الزهري املكتسب وهذا يمر بثالثة أدوار -2



:  األولي ( األفرنجي)السفلس✓

يتميز بالقرح الصلب وضخامة العقد •
:اللمفية

:القرح الصلب الفموي 

أسابيع في العدوى ويمكن( 4-3)تظهر بعد •
أن تتشكل على الشفة ، ذروة اللسان

عرض تتألف بشكل أولي في عقيدة صلبة ب•
.سنتيمتر 

 قرحة•
 
مدورة بعد عدة أيام ينهار السطح تاركا

.  ذات حواف مرتفعة صلبة 

 وهي •
 
القرح هو غير مؤلم نموذجيا

العقد اللمفاوية ومعدية بشكل كبير 
.مطاطية ومتضخمة 



.وتعتبر املعالجة أكثر فعالية في هذا الدور •

 بدون تندب ( 9)إلى ( 8)ُيشفى القرح بعد حوالي •
 
.أسابيع وغالبا

.قد تظهر التهاب غير نوعي ولكن في بعض األحيان هناك التهاب حول األوعية واضح الخزعة•

:الثانوي السفلس✓
شهور من العدوى ( 4-1)الدور الثانوي يتطور بعد 

 تضخم العقد اللم
 
 حمى خفيفة مع توعك عام ، ألم الرأس ، التهاب الحلق ، وعموما

 
 . فية يسبب نموذجيا

 
وعاجال

. يتلوه طفح والتهاب فم 

 يتألف من بقع وردية ( متغير)الطفح يكون متقلب 
 
بشكل عديمة األعراض ، موزعة( نحاسية)لكن نموذجيا

.متناظر وتبدأ على الجذع 



ان والشفاه ، اآلفات الفموية وتصيب بشكل رئيس ي اللوزات ، الحواف الجانبية للس•
ذ وهي عادة عبارة عن قرحات مسطحة مغطاة بغشاء رمادي وقد تكون بشكل شا

حة أو قد تلتحم لتشكل مناطق مدورة واض( قرحات ذات مسار حلزوني)كخطوط 
( .لطخات مخاطية)الحدود 

.  ل كبير يحتوي على الكثير من امللتويات واللعاب معد بشكالقرحاتإفراغ •



:الثالثيالسفلس✓

.سنوات أو أكثر من اإلصابة بالعدوى ( 3)يتطور بعد •

و بدء التأثير غادر وخالل فترة الكمون ربما يبد•
. املريض بحالة جيدة 

سان أو و تصيب الحنك ، اللالصموغاآلفة املميزة هي •
اللوزتين

 تكون ذات مركز م•
 
ائل تبدأ على شكل تورم و أحيانا

 قرح
 
ة غير للصفرة حيث يحدث فيه التنخر ، تاركا

( .النمو)مؤملة عميقة وبطيئة الشفاء 

ن أن تشوه في النهاية تندمل في ندبة عميقة والتي يمك•
لب الحنك الرخو أو اللسان أو قد تثقب الحنك الص

.أو تدمر اللهاة 



• 
 
:خالل هذا الدور يمكن أن تتشكل أيضا

(  الطالوة)اللسان طلوان•

.م ، ضمور العضالت ، شلل عااألبهركالتهاب للسفلسوتأثيرات أخرى •

:التدبيـر •

.يعتبر البنسلين هو العالج املفضل •

.فعالة تكون واإلرتيرومايسينالتتراسكلينولكن في حال التحسس فإن •



:الوالدياإلفرنجي ✓
ن الحمل ينتج من انتقال اللولبيات الشاحبة في األم إلى الجنين بعد الشهر الرابع م•

وهو يالوالدوتؤدي هذه اإلصابة إما إلى موت الجنين أو والدة جنين مصاب باإلفرنجي •
:نوعان 

: باكر والديإفرنجي ❖

ة وتشمل تظهر أعراضه في األسابيع األولى من الحياة ويكون الوليد بحالة سيئ•
:على السريريةاملظاهر 

.الزكام اإلفرنجي الذي يسد األنف ويعيق التغذية •
فات آ–اآلفات العظمية –اإلفرنجي الفقاع–الحطاطيةالبقعيةاالندفاعات •

.عينية 



: متأخر والديإفرنجي 

:عندما تظهر األعراض بعد السنة الرابعة وأهمها •

.قبة الحنك انثقاب•

.السرجياألنف •

.انصباب في مفصل الركبة •

.إصابة عصبية •

.( التهاب قرنية خاللي–الصمم –تشوهات األسنان : )هتشنسون ثالثي •





:(AIDS)متالزمة العوز املناعي املكتسب •

– HIV)العدوى بفيروس العوز املناعي • Virus) ربما يسبب اعتالل غدي أولي
شبيه بالحمى وقد يكون ال عرض ي 

أذى قد تمتد فترة الحضانة إلى خمس سنوات أو أكثر ، خالل هذا الوقت ، تت•
CD4)معينة (T)ملفاويات  Cells) ،فيروسية ، فطرية إنتاناتلحدوث مؤهبة

وبعض اإلنتانات األخرى 

لدى يشاهدالحماميوداء املبيضات السالقداء املبيضات الفموي وخاصة •
 كعرض مبكر ، وهي أكثر التظاهرات%( 60)أكثر من 

 
من املرض ى ، وغالبا

 في مرض اإليدز وتكون منبئة بحدوث إنتانات انته
 
ازية أخرى الفموية شيوعا
.وسالق مريئي 



هاب كما يمكن مشاهدة أنماط أخرى من داء املبيضات الفموي ، متضمنة الت•
.  الفم الزاوي 

• 
 
السنية النخور قد يوهب جفاف الفم لحدوث داء املبيضات وأيضا

ر معروفة الطالوة املشعرة في اللسان تشاهد لدى بعض املرض ى ، هذه اآلفة غي•
.بكونها محتملة الخباثة ولكنها تنبئ بإنذار س يء للمرض 



Oral candidosis in HIV disease Oral candidosis (thrush)

Oral erythematous and pseudomembranous
candidosis,with extensive caries in HIV



• .وعادة تصيب الحواف الجانبية للسان ( أو مشعرة)مغصنةالطالوة قد تكون 

• بار –إيبستينقد تكون الطالوة المشعرة مرتبطة بفيروس  Epstein – Barr 



.مزمنة قد يكون شفوي أو داخل فموي ، يظهر تقرحاتالناكسالبسيط الحلئياإلنتان•

البشري يالحليماإلصابات الفموية الفيروسية األخرى تتضمن اإلصابة بفيروس الورم •
(HPV).

.والتهاب النسج الداعمة املخرب التنخري التهاب اللثة •

ن والذي ال يميز ع( الشديد)الخطير الناكسعرضة لحدوث القالع HIVبـاملرض ى املصابين •
.القالع الشائع 

Gingivitis and caries



 وشدة ونتالقرحاتمع هبوط الوظائف املناعية تصبح •
 
يجة تداخلها أكثر تواترا

مع تناول الطعام قد تساهم في تدهور حالة املريض 

ي بعض هي فعالة بشكل كبير ، ولكن فالثاليدوميداملعالجة بواسطة •
في Cytomegalovirusالحاالت يمكن مشاهدة الفيروس املضخم للخاليا 

أفضل Ganciclovir، وعندها قد تكون املعالجة بواسطة الخزعة


