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 Herpesviridae الهربط فيروصات عائلة

HHV1- HHV2- VZV- CMV- EBV- HHV6- HHV7- HHV8 

 يػجاً مثُه.ص.ؤ

 Herpes viruses: 

 ٣ت البيُت جخًمً اإلآاهغ، مً بٗضص وجدكاع٥ الحُىاهُت ألاهىإ مً الٗضًض بالٗضوي  جهِب ٍغ  َو

 ؤن زاللها الٟيروؽ ٌؿخُُ٘  الحُاة َىا٫ جمخض مضًضة ٧امىت ٖضوي  بوكاء ٖلى وال٣ضعة الخًا٠ٖ

 .وكاَه ٌؿخُٗض

 ت هغبـ ٞيروؾاث زماهُت الحايغ الى٢ذ في ٌٗٝغ  بكٍغ

 البيىلىجي التصييف:  

اث /Herpesviridae /3 ٖائلت جًم   :(ٖائلت جدذ)  ٦بيرة مجمٖى

1. Alphaherpesviruses  : وجًم : 

 HSV1, VZV HSV2      ٗت وهي  .الحؿُت الٗهبُت ال٣ٗض في وج٨مً الىمى ؾَغ

2. : Betaherpesviruses  وجًم : 

CMV , HHV 6 , HHV7        اإلا٠ًُ ٠َُ مدضوصة الىمى، بُُئتوهي  

3. Gammaherpesviruses    جًم: و : 

 EBV, HHV 8  ت ؾلُٟت الخالًا في جىمىالتي   Lymphoblastoid . اللمٟاٍو

 : املظهر الفيروس ي 

 ٣ها ًم٨ً ال و واخض مٓهغ الهغبـ ٞيروؾاث ل٩ل  الال٨ترووي باملجهغ جٍٟغ

 ( 100ال٣ُٟهتnm ( الٟيروؽ )200nm  املجين / ) (245-125) Kbp 

 ٢ُٟصخي ٢ؿُم 162 ىهحالى  ٖكغوهُت ال٣ُٟهت – ٚالٝ طاث ٞيروؾاث (Capsomere)  

 مً م٩ىن  املجين DNA الؿلؿلت زىائي (4/  ٢هيرة ؾلؿلت و َىٍلت ؾلؿلت isomers) 
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  :خصائص الفيروش 

 للحغاعة خؿاؾت الهغبـ ٞيروؾاث ،
ً
بُل وؿبُا  ال٨دى٫  مثل الصحىم خاالث م٘ بمٗاملتها مٟٗىلها ٍو

 .Detergents واإلاىٟٓاث

  مدبت لليؿُج الٗهبي( VZV, HSV) Neurotropic  

  مدبت لليؿُج اللمٟاوي( HHV 7, HHV 6, EBV) Lymphotropic  

  العدوي الكامىةLatent infection: 

الٟيروسخي ل٨ً ال ًخم اهخاج الٟيروؽ اإلاٗضي ما ٖضا  املجينوهى همِ مً الٗضوي اإلاؿخمغة خُث ًخىاحض  

 مخ٣ُٗت مً اؾخٗاصة اليكاٍ. ٞتراثزال٫ 

  )اصتعادة اليشاط ) التفعيلReactivation: 

 ٢ض ج٣خهغ اٖاصة الخُٟٗل مً الحالت ال٩امىت ٖلى وكغ الٟيروؽ صون جٓاهغ ؤٖغاى . 

  الىكطRecurrence:  

ت . ٍغ بضؤ بالدؿبب بمٓاهغ ؾٍغ  وطل٪ ٖىضما ٌؿخُٗض الٟيروؽ وكاَه ٍو

  التظاعفReplication : 

  ت و الؿِخىبالؾمُت –يمً الىىاة كُت الىىٍو م ٖلى ألٚا   ًسغج الٟيروؽ بالخبٖر

  ىن الهغبـ بٗض الاعجباٍ م٘ اإلاؿخ٣بل م٘ الٛكاء الخلىي حٗبر ال٣ُٟهت اإلاىىاة  خُث ًلخدم ٚالٝ ٞيًر

 الؿِخىبالؾما ختى الٛكاء الىىوي

   ًخم جًا٠ٖDNA .الٟيروسخي وججمُ٘ ال٣ُٟهت يمً الىىاة 

  بغوجين اللحاٞتtegument  ٖىضHSV  ًيكِ  الخٗبيرexpression  ت ألاولى مً ال )  جُىاث ًٖ املجمٖى

 اإلاىعزاث(. 

  ؤهماٍ/  3/ مً البروجِىاث هظه جخ٩ىن: 

 .ؤؾاسخي بك٩ل جىُٓمُت ٞاٖلُت طاث وهي  : (α) املبكرة البدئية −
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ماث مً الٗضًض وحكمل :  (β) بدئية −  .DNA جًا٠ٖ ٖملُت في الضازلت الاهٍؼ

ت والبروجِىاث للمدٟٓت، البيُىٍت البروجِىاث وهي: (γ) متأخرة −  .الؿ٨ٍغ

  ضزا٫ إهحٛاصع بغوجِىاث املحٟٓت الٟيروؾُت الؿِخىبالؾما بلى الىىاة خُث ًخم ججمُٗها وDNA  ٞيروسخي

  صازلها وجىيٗه في اله٩ُل الضازلي. حضًض

 

 Herpes Simplex Virusفيروش العقبىل البضيط 

 

  ًهاب ٚالبُت  ال٣ٗبى٫ البؿُِ ،ٞيروؾاث الهغبـ ؤلٟا, الاوؿان هى الخاػن الُبُعي الىخُض لٟيروؽ

ؿخمغ بك٩ل ٧امً،  خُث ٌؿخُُ٘ الٟيروؽ ومً م٨مىه    في خُاتهم َو
ً
ؾ٩ان ألاعى بالٗضوي با٦غا

 اؾخٗاصة وكاَه، و ًداٞٔ بهظا الك٩ل ٖلى ؾلؿلت الاهخ٣ا٫.

  ًًىحض همُين مىٟهلين مHSV: 

  ِ1الىم (HSV-1)  

  ِ2الىم ((HSV-2 . 

 ما )
ً
ا  :ٖضوي مسخل٠ًترا٤ٞ ٧ل همِ بمىي٘  ٖاصة ) ولِـ خهٍغ

  ِوالجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي  ،بك٩ل عئِسخي في الٟم، الٗين  1ًخىاحض الىم 

   ِما ًخىاحض الىم 
ً
 في الجهاػ الخىاؾلي.  2بِىما ٚالبا

  ٦ما ًدكاع٧ان ببٌٗ الحىاجم  %70-50ًدكابه مجُىا الىمُين بيؿبت جتراوح بين ,epitops. 

  ًٝدىي ٚالHSV  تٖلى هخاج منها ؤؾاؾُت  إل  3)بغوجين ؾ٨غي  11ٌٗٝغ ٖلى ألا٢ل  ،ٖضة بغوجِىاث ؾ٨ٍغ

ىهاث مٗضًت :  ؿاو٫ ًٖ بَال١ اإلا gHو ،هام والازترا١ يمً الخلُتصمولت ًٖ الا ا ؿاإلا gDو  gBٞيًر

 .(الٟيروؽ

  ت بمىلضاث يض ٖامت مكتر٦ت بين ( gDو gB)  HSV-2)و ) (HSV-1)جدكاع٥ بٌٗ البروجِىاث الؿ٨ٍغ

 (.gGث مؿخًضًت زانت بىمِ واخض ٣ِٞ )بِىما لؤلزغي مدضصا

 :الامراطية 

 :الاهتان ألاولي  

  ًٖ بن آلاٞت الىمىطحُت الىاحمتHSV  هي الحىٍهلVesicle  وهى جى٨ـ بالىوي للخالًا صازل

اصة ماIntra-epithelialالبكغة  ت ال٣اٖضًت  ، ٖو  basalجب٣ى الُب٣ت التي جدتها مً الخالًا  البكغٍو

epitheluim جضعى بسالًا  ،ؾلُمت 
ً
جدىي ٢اٖضة الحىٍهل ٖلى زالًا مخٗضصة الىىاة ) ؤخُاها
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Tzanck وحكاهض بخلىًٍ ُٚمؼا( وجدىي الىىاة اإلاهابت بالٗضوي ٖلى مكخمالث ،Inclusion 

bodies  ً  .  eosinophilicمدبت لالًىٍػ

   كُت املخاَُت والجًخمؼ١ ؾُذ الحىٍهل وجدك٩ل ت ٖلى ألٚا بكغة ٣غخاث: ًدضر هظا بؿٖغ

 . زم حكٟى scab جخجم٘ ال٣كىع ٞى١ حلض ال٣غخت مك٩لت حلبت ،ٚير اإلا٨ؿىة بال٨يراجين

  ئاث الٟيروؾُت زال٫ َىع الخًا٠ٖ في مىي٘ الضزى٫ في البكغة ٖبر النهاًاث جضزل الجٍؼ

الٗهبُت الحؿُت التي جستر١ الُب٣ت حاهب ال٣اٖضًت مً البكغة، وجيخ٣ل ٖلى َى٫ املحىع بلى 

  .في ال٣ٗضة الحؿُت ) الجظع الخلٟي( Neuroneحؿم الٗهب 

  ًم٨ً لٗضوي ٧امىت ؤن جخىي٘ في بٌٗ الخالًا ال٣ٗضًتganglion  خُث ٌؿخمغ الٗهب بالحُاة

 ىم الٟيروسخي.ُىل٨ىه ًدىي الج

   م٨ً لخالًا ٖهبُت ؤزغي ٚير جل٪ اإلاىحىص في ال٣ٗض الحؿُت ؤن ج٩ىن م٩ان جىي٘   Neuronsٍو

 .بـ ال٩امًهغ ٞيروؽ ال

  ما بطا ٧ان الٟيروؽ ًخىي٘ بك٩ل ٧امً خ٣ُ٣ي في البكغة , هىا٥ بٌٗ الضالئل 
ً
ال ٌٗٝغ جماما

 بلى بٖاصة جُٟٗل م٘ 
ً
ٖلى جىاحض الٟيروؽ الضائم في ؤما٦ً مدُُُت، ل٨ً عبما ٧ان هظا ٖائضا

 مؿخىي ز٠ُٟ مً  الخًا٠ٖ الٟيروسخي. 

 ٘م ؤنها ال جمى الى٨ـ. خضًثي الىالصة الظًً ًخل٣ىا  جس٠ٟ ألاحؿام الًضًت مً قضة الٗضوي ٚع

بضو ؤن الٗضوي بـ  ؤحؿام يضًت والضًت ٖبر اإلاكُمت مدمُين يض آلازاع الؿِئت للهغبـ. ٍو

HSV2   ج٣ي مً ؤلانابت بـHSV-1 ل٨ً بنابت ؾاب٣ت بـ ،HSV-1  ٣ِٞ ؤلانابت بـ 
ً
حٗض٫ حؼئُا

HSV-2. 

  العدوي الكامىةLatent infection: 

 هاب الحؿُت  حكير جدمل  .VZVو HSVالخىحه الٗهبي لٟيروؾاث الهغبـ  بلىالٗضوي ال٩امىت في ألٖا

ىم الٟيروسخي، والظي هى في ُى%( في ال٣ٗضة الٗهبُت اإلاهابت الج1وؿبت يئُلت ٣ِٞ مً الخالًا )

ىن.   خالت مسخلٟت ًٖ جل٪ اإلاىحىص ٞيها في الٟيًر

  ًخىاحضDNA  ًهبٙى الٟيروسخي في خالت ال٨مىن بك٩لepisome ٢20ض ًخىاحض خىالي / ،خل٣ي /

 وسخت في الخلُت اإلاهابت بالٗضوي.

   في  ،ًخم الخٗبير ًٖ ٖضص ٢لُل للٛاًت مً اإلاىعزاث الٟيروؾُت في خالت ال٨مىنHSV  ٌٗوحض بRNA 

م اإلايؿىر الٟيروسخي في الىىاة ل٨ً لم ٌٗثر ٖلى بغوجِىاث م٩ىصة مً ٢بل الٟيروؽ في الخالًا، لظا ال ًخ

 الخٗٝغ ٖلى هظه ألالُاٝ الٗهبُت مً ٢بل زالًا اإلاىاٖت. 

 ًًكم HSV-1 :بشكل دوري في 

 ٣ٖضة مثلث الخىائم −

 ٣ٖض خؿُت ووصًت ؤزغي ) اإلابهم( −
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 اليؿُج ال٨ٓغي و الضماٙ  −

ت HSV-2ر ٖلى ث٦ٖما  −  في ال٣ٗض العجٍؼ
ً
 ٧امىا

 .ًم٨ً ل٩ل همِ ؤن ٨ًمً في ٣ٖض آلازغ 

  إعادة التفعيل وعىدة ألاعراضReactivation and Recrudescence: 

 ما جؼا٫ مجهىلتٖملُت بٖاصة الخُٟٗل  آلُت. 

 ت ًم٨ً لبٌٗ الىؾائِ مثل البروؾخاٚالهضًً  .ال ًيخج ًٖ ٧ل ٖملُاث بٖاصة الخُٟٗل آٞت ْاهٍغ

  .(لى٨ـ)ا ؤن ٌصج٘ ٖملُت اهدكاع الٟيروؽ تُخالًا اإلاىاٖالوالى٣و اإلاا٢ذ في ٞٗالُت 

  ت مً الٗىامل ؤن جدغ  بٖاصة الخُٟٗل مثل : ىًم٨ً ملجمٖى

 ت ألاقٗت ٞى١ البىٟسجُ −

 الحمى −

  الغى −

 الُمث −

  .الكضة −

  غي الىاضح لآلٞت بين  الٗامل املحغىالٟانل بين  .ؤًام 5-2والٓهىع الؿٍغ

 

 

 

 :املظاهر الضريرية 

 :الاهتان البدئي -
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ٌ ٖلى  ًمثل  ال ًىحض ٖىضه ؤي ؤحؿام يضًت له، ٖاصة خُث  HSVاإلاغة ألاولى التي ًخٗٝغ ٞيها اإلاٍغ

م٨ً ؤن ًهِب الكٟت، حلض الىحه، ألاه٠ ؤو مىاي٘ ؤزغي مً  كُت املخاَُت للٟم، ٍو ماًهِب ألٚا

٤ الخىاؾلي.  يمنها الٗين والٍُغ

 إعادة التفعيل : -

  غ ٌ بإلم ؤو ًخم الاهظاع ًٖ خضور الى٨ـ بٟترة مً ألٖا يها ٌكٗغ اإلاٍغ اى ألاولُت في زلثي الحاالث، ٞو

 ،خُاَتْهىع  همل ؤو زضع ) خـ بالىزؼ الخ٠ُٟ، سخىهت، خ٨ت( في م٩ان آلاٞت ًدبٗه اخمغاع و

ًىما ٢بل ان حكٟى بك٩ل َبُعي  بؿبب  12-8حؿخمغ  ،جخُىع بلى خىٍهل و٢غخت وحك٩ل حلبت 

 feverرة السخىهتثؤو ب cold soresالٗامت بـ ٢غخت البرص  جغا٣ٞها م٘ اعجٟإ خغاعة حٗٝغ آلاٞت ٖىض

blister   . 

 ا ه ت الكٟت وهاصعا صازل الٟم.  مى٣ُت الىنل املخاَي الجلضي ىاإلا٩ان ألا٦ثر قُٖى  ٖلى ػاٍو

  دضص طل٪ مىي٘ ؤلانابت ًم٨ً للى٨ـ ؤن ًخٓاهغ في ؤي م٩ان ٌٗهبه الل٠ُ الٗهبي اإلاهاب، ٍو

 ألاولُت.

 ً خٓاهغ الهغبـ في خالت الى٨ـ في اإلاغضخى اإلاًٟٗين بكضة بإلم قضًض، ج٣غح مساَُت ممخض وجإزغ

 لٗضوي ؤزغي. 
ً
 الكٟاء. حك٩ل ال٣غخاث مضزال

  مً ٚير الكائ٘ خضور اهدكاع الٟيروؽ في الضم في خالت بٖاصة الخُٟٗل بالهغبـ، ختى في خالت

، ل٨ً ًم٨ً في خا٫ خضوزه ؤن ًا ىاإلاًٟٗين م
ً
ًاء الضازلُتاُٖا   صي الهدكاع الٗضوي في ألٖا

 :عدوي الفم 

  التهاب اللثة والفمgingivostomatitis 

  التهاب اللثت والٟم  .
ً
ا  هى ؤ٦ثر الاناباث ألاولُت بالهغبـ قُٖى

  مً ؤلم و هٝؼ في اللثت م٘ ج٣غخاث ج٣ِـ ٌ مم . ٢ض ًدضر ضخامت ٣ٖض ٖى٣ُت م٘  8- 1ٌك٩ى اإلاٍغ

٘ خغوعي   . ٚالبُت الحاالث ألاولُت ًم٨ً ؤن جمغ صون الكٗىع بهال٨ً ، جٞغ

  .
ً
 اإلاغى مدضص لىٟؿه طاجُا

 : الهربط الشفىي 

  ا هي مى٣ُت الىنل املخاَي الجلضيو هى مً ؤق٩ا٫ ه٨ـ الاهخان ألاولي الٟمىي  اإلا٩ان ألا٦ثر قُٖى

ت الكٟت.   ٖلى ػاٍو

  غاى بد٨ت و خـ همل و ًليها  بٗض  ؾاٖت ْهىع الحُاَاث التي جخدى٫ بلى خىٍهالث.  12جبضؤ ألٖا
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  :عدوي الجلد 

 احط الهربط دHerpetic Whitlow:  ًم٨ً مكاهضة بنابت الُض بـHSV   خُىع ًدضر ؤلم واهخٟار ٍو

 الحىٍهل بلى بثرة ل٨ً ال٣غخت ال جخُىع في اإلاىا٤َ اإلاخ
ً
 ٣غهت حُضا

                                

  الاكسيما العقبىليةeczema herpeticum: 

ما الخإجبُت    atopicًم٨ً ؤن ًهاصٝ ق٩ل خاص مً ال٣ٗبى٫ الجلضي ٖىض ألاَٟا٫ اإلاهابين باال٦ٍؼ

eczema ما ال٣ٗبىلُت ىوه بخل٪ التي جىحض في الحما١  تًم٨ً ؤن جٓهغ خىٍهالث قبيه خُث الا٦ٍؼ

chickenpox ما   ًاصي امخضاص الخ٣غح بلى ٣ٞض بغوجُجي وججٟاٝ وبك٩ل عئِسخي ٖلى اإلاى٣ُت اإلاهابت باال٦ٍؼ

  .ًم٨ً مكاهضة نىعة ممازلت ٖىض البالٛين اإلاهابين بال٣ٟإ

 

 :عدوي العين  

 ٖىض ألاَٟا٫ ؤو جدضر هدُجت اهخ٣ا٫ الٟيروؽ مً  ًم٨ً ؤن جبضؤ ٖضوي الٗين زال٫ الٗضوي البضئُت

ت جهِب باًَ ٢غخت باعصة.  جتراوح الانابت مً آٞت ؾُدُت زاعحُت بلى آٞاث تهضص ال٣ضعة البهٍغ

 . (التهاب ملخدمت، ؤو التهاب ملخدمت و٢غهُت مترا٤ٞ م٘ ٢غخت ٢غهُت)الٗين 
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 ُت وي٠ٗ في البهغ. حكاهض ال٣غخت ال٣غهُت اإلادكٗبت وحكٟى مسلٟت جىضب في ال٣غه 

  ًم٨ً لل٣غخت ؤن جمخض بطا ما اؾخٗملذ الؿخيروئُضاث، ًُٟض وحىص خىٍهل ٣ٖبىلي ٖلى خاٞت

 )الجًٟ الدصخُو 
ً
 . (ل٨ىه ال ًخىاحض صائما

  1ٚالبُت ٖضوي الٗين جخم بـ-HSV ومٗٓم اإلاغضخى الظًً جى٨ـ ٖىضهم ؤلانابت الُٗيُت هم ٞى١ ،

 الخمؿين.

                                                 

 :عدوي الجهاز العصبي املركسي 

  ًم٨ً لـHSV  ؤن ًهل بلى الضماٙ بٗضة َغ١، و٢ض ٦ك٠ وحىص الٟيروؽ في الضم زال٫ التهاب الٟم

 ال٣ٗبىلي البضئي، خُث ًم٨ً للٗضوي ؤن جدمل ٖبر الخالًا بلى الضماٙ والسحاًا.

  ٤ الٛالب جىحض بم٩اهُت ؤزغي بالٗضوي اإلاباقغة مً املخاَُت ألاهُٟت ٖبر اإلاؿير الكمي، ل٨ً الٍُغ

  هى الاهدكاع اإلاغ٦ؼي مً ٣ٖضة الٗهب مثلث الخىائم.

  التهاب الدماغ العقبىليHSV encephalitis (HSVE):  

 الحضور. خالت هاصعة 

  ما جخٓاهغ آلاٞت الىا٦ؿت في هٟـ ًم٨ً ان ًٓهغ بك٩ل بضئي ؤو بك٩ل ها٦ـ إلنابت ؤولُت 
ً
هاصعا

 .  الى٢ذ م٘ التهاب صماٙ

  اة بضون 70وؿبت الىُٞاث بضون ٖالج خىالي % و ًم٨ً ؤن ًهِب خضًثي الىالصة و ج٩ىن وؿبت الٞى

 % 100ٖالج 
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 التي ؤم٨ً جدضًض الٟيروؽ ٞيها ) زاعج ٞترة خضًثي الىالصة( ٧ان  ٚالبُت خاالث التهاب الضماٙ ال٣ٗبىلي

 .HSV-1الٟيروؽ هى 

   ًدضر التهاب الضماٙ بـHSV-2 ٖاصة ٖىض مًٟٗي اإلاىاٖت البالٛين 

  ضي ختى ٢بل ْهىع ير الىٍع  ما ام٨ً و ًجب البضء بالٗالج باالؾ٩ُلٞى
ً
مً الهام وي٘ الدصخُو با٦غا

  هخائج الازخباعاث الدصخُهُت

 :عدوي الطريق التىاصلي 

  ًًم٨ً ل٨ال الىمُين مHSV  ِهى الىم 
ً
ا م ؤن ألا٦ثر قُٖى ٤ الخىاؾلي ٚع ل٨ً  2ؤن ٌٗضًا الٍُغ

 وزانت ٖىض اليؿاء الكاباث خُث ًم٨ً ؤن ٩ًىن اإلاؿبب أل٦ثر مً هه٠  1الىمِ 
ً
لِـ هاصعا

 خاالث الٗضوي الخىاؾلُت. 

 ٗ٤ ال ضوي الظاجُت مً آٞت في م٩ان آزغ مً الجؿم، ل٨ً ًم٨ً للٗضوي الخىاؾلُت ؤن ج٨دؿب بٍُغ

 ما 
ً
 يخج ًٖ الاجها٫ الجيسخي بما ٞيها الاجها٫ الجيسخي الٟمىي. جٚالبا

 ٖخال٫ ال٣ٗض واالحغاعة والضٖث بزانت ٖىض اليؿاء. جترا٤ٞ  ج٩ىن الٗضوي البضئُت ألا٦ثر قضة

 اللمُٟت في اإلاى٣ُت. 

  العقبىل التىاصلي الىاكطRecurrent genital Herpes: 

 ؤ٦ثر  6ًم٨ً ؤن ًدضر بخىاجغ ختى  −
ً
ت. الهجماث ج٩ىن ؤ٢ل قضة ىالؿ فيمغاث وؤخُاها

 . وؤ٢هغ مً الهجمت ألاولى

، لظا في الٗضًض مً الحاالث  −
ً
 ال ٖغيُا

ً
٩ىن ٚالبا ٤ الخىاؾلي ٍو ًخم بٞغاػ الٟيروؽ مً الٍُغ

٪ الجيسخي وبك٩ل مسٟي. ًدضر الى٨ـ بـ   الهخ٣ا٫ الٗضوي بلى الكٍغ
ً
٩ًىن الخُغ مىحىصا

HSV-1  ًم 
ً
 .HSV-2بك٩ل ؤ٢ل جىاجغا

 ٖلى الاهخ٣ا٫ مً ألام بلى الغيُ٘. جم حسجُ −
ً
ل خاالث اهخ٣ا٫ الٗضوي ٖبر ٦ال الىمُين ٢اصعا

اإلاكُمت مً ألام بلى الجىين ل٨ً بك٩ل هاصع, وهي مدهىعة بداالث وحىص جٟيرؽ صم خ٣ُ٣ي 

 ٖىض ألام .

ًم٨ً لالهخان الهاٖض مً الٗى٤ ؤن ٩ًىن ؤ٦ثر ؤهمُت، زانت ٖىض خضور جمؼ١ ؤٚكُت   −

 با٦غ. 

كاهض ٧أٞاث مؿخمغة ًم٨ً لل٣ٗبى٫ الخىاؾلي ؤن ٩ًىن مك٩لت زُيرة إلاًٟٗي اإلاىاٖت  − َو

 اإلاهابين بـ 
ً
خاصة خى٫ الكغج م٘ ؤو بضون التهاب اإلاؿخ٣ُم ٖىض الٗضًض مً الكاطًً حيؿُا

HIV . 

ض مساَغ اهخ٣ا٫ الٗضوي بٟيروؽ  −   HIVًم٨ً لل٣غخت ال٣ٗبىلُت الخىاؾلُت ؤن جٍؼ
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  العقبىل عىد حدًثي الىالدةneonatal herpes  : 

  ض مٗض٫ الىُٞاث في الحاالث ٚير اإلاٗالجت  ًٖ ٖضوي هاصعة ل٨نها زُيرة هاب  %60للٛاًت، ًٍؼ , ٍو

 هه٠ الىاحين بٗىا٢ب قضًضة.

   جخم الٗضوي ٖاصة بـHSV-2  ٤ الخىاؾلي ٖىض الىالصة. ٩ًىن زُغ الٗضوي  ؤ٦برزال٫ اإلاؿير ٖبر الٍُغ

ضم اهخ٣ا٫ ألاحؿام الًضًت و٢ذ الىالصة ٖىض بنابت ألام باهخان  ؤولي ) بؿبب وحىص ٞيروؾاث ؤ٦ثر ٖو

 ) 

  جمؼ١ %8ؤما في خالت ال٣ٗبى٫ الىا٦ـ ٞال ًخٗضي مٗض٫ الاهخ٣ا٫ ، %50مٗض٫ الاهخ٣ا٫ ًخجاوػ  .

كُت البا٦غ هى مً ٖىامل الخُىعة.    ألٚا

 راوح مً آٞت حلضًت بؿُُت بلى مغى جت و جخٓاهغ الٗضوي الىالصًت خىالي الُىم الؿاصؽ بٗض الىالصة

مىدكغ مهضص للحُاة. ًم٨ً للىلُض ؤًًا ان ًهاب بالٗضوي مً صاخـ ٣ٖبىلي ؤو مً آٞت ٞمىٍت ٖىض 

 ألام.

 ًاء الضازلُتج ٢هىع ال٨بض اإلاترقي  . ٢ض ًدضر٩ىن اإلاًاٖٟاث ألازُغ هي اهدكاع الٟيروؽ بلى ألٖا

 .اإلاىث  الضماٙ بلى اهدال٫ وؿُج الضماٙ وو ٢ض جاصي بنابت  م٘ ايُغاباث بٗىامل الخسثر

 ( ٖىض خضًثي الىالصة اإلاهابين 
ً
ٗا ير ؾَغ مٟخاح الىجاة هى اإلاٗالجت ًجب  البضء بالٗالج باالؾ٩ُلٞى

الا ؤهه ٌؿخمغ جى٢٘ خضور بناباث ها٦ؿت مدلُت زانت ٖلى الجلض،  (البا٦غة باإلاًاصاث الٟيروؾُت

 زال٫ الؿىت ألاولى.

  ٫ الىالصي نٗبت، بن مٗٓم خاالث الٗضوي جدضر ٖىض ؤَٟا٫ مً ؤمهاث ال ًىحض الى٢اًت مً ال٣ٗبى

في ٢هتهً اإلاغيُت ؤي شخيء ًٖ ٣ٖبى٫ جىاؾلي والٗضوي ٖىضهً ٖىض الىالصة اما ال ٖغيُت  ؤو مغث 

 
ً
ا ٍغ  .  بك٩ل ٚير ملحىّ ؾٍغ

  الٟيروسخي وازخباع بطا جمذ مالخٓت ؤًت آٞت مك٩ى٥ بها زال٫ الىي٘ ًجب ؤزظ مسحت إلحغاء الؼٕع

   .ال٨ك٠ ًٖ مىلض الًض اإلاباقغ

 ً٣ت الىخُضة لخٌٟ زُغ الٗضوي بطا ما جم بحغائها في اإلاغخلت ب ت هي الٍُغ ضو ؤن  الٗملُت ال٣ُهٍغ

 اإلاب٨غة مً املخاى. 

  التشخيص املخبريlaboratary diagnosis: 

 الكشف املباشر  

ىن الهغبـ بىاؾُت املجهغ الال٨ترو  − ت ٞيًر  وي في ؾائل الحىٍهالث ؤو بٗض الخدًير اليؿُجيًم٨ً عٍئ

 و ل٨ىه ال ًم٨ىىا مً الخمُيز بين ٞيروؾاث الهغبـ و الحما١. 

ٗت  − ٣ت ؾَغ ( ٍَغ
ً
٣ت الٟلىعة اإلاىاُٖت مثال ٌك٩ل ال٨ك٠ ًٖ مىلض الًض الٟيروسخي في الخالًا ) بٍُغ

 . للدصخُو ٖلى ال٣كاَت الخلىٍت مً ٢اٖضة آلاٞت
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٤ ال DNAٌك٩ل ال٨ك٠ ًٖ  − في الؿائل الضماغي الكى٧ي  PCRٟيروؽ والظي جم ب٦ثاعه ًٖ ٍَغ

ُت للدصخُو.  ٣ت ألا٦ثر خؿاؾُت وهٖى يرها مً الُٗىاث الٍُغ  ٚو

 عسل الفيروش: 

ت ألازغ  HSVًجغي ٖؼ٫  م٨ً عٍئ  ٍو
ً
ٗا ت زالًا بوؿاهُت. ٩ًىن الىمى ؾَغ مً اإلاغضخى اإلاهابين ٖلى مؼٖع

 ./ ؾاٖت24زال٫ / cytopathic effectاإلامغى للخالًا 

             

 التشخيص املصلي : 

 ٣ِـ الازخباع ألايضاص ال٩لُت وال ًٟغ١ بين  جثبُذ اإلاخممتازخباع  ًُٟض في حصخُو الٗضوي البضئُت ٍو

ُت للىمِ في خالت التهاب الضماٙ ال٣ٗبىلي ٌٗخمض الدصخُو اإلاهلي ٖلى وحىص جهيُ٘  ألايضاص الىٖى

كُت  HSVأليضاص   . intrathecalيمً ألٚا

 في  .ىاػي خًم٨ً اؾخسضام ازخباع جثبُذ اإلاخممت  لٟدو اإلاهل والؿائل الضماغي الكى٧ي بك٩ل م

ؤيضاص  /ت ال ًىحض ؤيضاص في )ؽ.ص.ف(. وإطا اهسًٟذ وؿبت ؤيضاص اإلاهلُبُُٗحالت الال

الحاحؼ )ؤو ؤ٢ل( وجم الخإ٦ُض ٖلى ؾالمت  40:1بلى 1: 200)ؽ.ص.ف( ًٖ  الحض الُبُعي الظي هى 

ضم ال٨ك٠ ٖنها في )ؽ.ص.ف(.  الضمىي الضماغي بىاؾُت ال٨ك٠ ٖلى ؤيضاص ؤزغي ) ؤو ألالبىمين( ٖو

وإحغاء الازخباع ٖلى اإلاهل   Intrathecalٖىضها ًخم الخإ٦ض مً وحىص اهخاج ؤيضاص صازل ال٣غاب 

 وخضه ال ًا٦ض وحىص التهاب صماٙ بٟيروؽ ال٣ٗبى٫ البؿُِ. 

  مُتاإلا٣اٌؿت ازخباع  مً ًم٨ًو ؤ٦ثر خؿاؾُت وهىُٖت مً ازخباع جثبُذ اإلاخممت  اإلاىاُٖت الاهٍؼ

ُت للىمِ   .ال٨ك٠ ًٖ ألاحؿام الًضًت الىٖى

  ؤن ٨ًك٠ ؤًًا وحىص ؤيضاص هىُٖت للىمِ اللُست اإلاىاُٖتًم٨ً الزخباع .  

 :املعالجة 
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 ير    Aciclovirٌٗخبر الاؾ٩ُلٞى
ً
ت اإلاًاصة للهغبـ اؾخٗماال في الٗالج. بغهً ٞاٖلُخه ٖىضما ؤ٦ثر ألاصٍو

 
ً
 DNAالًخم اؾدئها٫ خالت ال٨مىن باؾخسضام هظا الضواء الظي ًثبِ جهيُ٘  .ٌؿخسضم با٦غا

 الٟيروسخي.

  .
ً
اؾخسضم  ٌؿخسضم الٗالج الى٢ائي آلان ٧ةحغاء ؤؾاسخي إلاى٘ بٖاصة الخُٟٗل ٖىض اإلاًٟٗين مىاُٖا

ير بىجاح زانت ف  ي جضبير ال٣ٗبى٫ الخىاؾلي الىا٦ـ بك٩ل مؿخمغ . الٗالج اإلاضًض اإلاثبِ باالؾ٩ُلٞى

  غ الحُىي ٤ الٟم  bioavailabilityبن الخٞى ير اإلاُٗى ًٖ ٍَغ ت جُىٍغ  ؤصي بلىال٠ًُٗ لالؾ٩ُلٞى ؤصٍو

ير مىخجج والتي Famciclovir و  Valaciclovir ؤزغي مثل  ت بلى الاؾ٩ُلٞى  خدى٫ بؿٖغ
ً
ؤٖلى في ي مؿخى  ت

ت    الٟمىٍت.البالػما بٗض الجٖغ
ً
ير في بٌٗ الحاالث، والك٩ل ألا٦ثر قُىٖا ٢ض جخُىع اإلا٣اومت لالؾ٩ُلٞى

، و٦ىدُجت ٞلً ٩ًىن بةم٩انها ٞؿٟغة  TKم٘ ه٣و ؤو حٛير في زميرة جُمُضًً ٦ُىاػ  HSVهي طعاعي 

ير وبهظا ًخم بػالت مٟٗى٫ الضواء، وعبما جدخاج ألن ًخم الؿُُغة ٖليها بٗامل مثل   Foscarnetالاؾ٩ُلٞى

 الٟيروسخي. TKالظي ال ًدخاج بلى جُٟٗل بـ 

 الىبائيات 

  ًم٨ً لـHSV  هاب الٗضًض مً ألاَٟا٫ وزانت في ألاما٦ً اإلاؼصخمت بـ  HSVؤن ًيخ٣ل بالخماؽ. ٍو

ًم٨ً لالهدكاع ؤن ال ٩ًىن بهظه الحضة في املجخمٗاث ألاًٞل  الٟمىي في الؿىت ألاولى مً خُاتهم

، وج٩ىن الى
ً
 دُجت بإن جخإزغ الٗضوي البضئُت بلى ؾً الُٟاٖت والكباب.مؿخىي احخماُٖا

   وهى الى٢ذ اإلاٗخاص لئلنابت بال٣ٗبى٫ الخىاؾلي و٦ىدُجت ٩ًىن الاهخان ألاولي ؤما بـHSV-2   ؤوHSV-1. 

  الضيطرة والظبطControl: 

  الُٟل ٖىض  ًى٣وًم٨ً لالهخ٣ا٫ الخىاؾلي ؤن ٌ باؾخسضام الىاقي الظ٦غي، ًم٨ً ججىب حٍٗغ

ت في اإلاغاخل ألاولى مً املخاى  ذ الٗملُت ال٣ُهٍغ ًىصح بهظا ؤلاحغاء ٣ِٞ بطا زبذ  )الىالصة بطا ؤحٍغ

 (.بنابت ألام باآلٞت وزم الخإ٦ض مً وحىص الٟيروؽ في و٢ذ الىالصة

   حؿخسضم اإلاٗالجت الى٢ائُت للؿُُغة ٖلى خاالث الى٨ـ اإلاخى٢ٗت، ومً اإلاُٟض هىا الى٢اًت مً ألاقٗت

 ٞى١ البىٟسجُت واؾخسضام مثبُاث جهيُ٘ البروؾخاٚالهضًً وطل٪ للحض مً الى٨ـ.

 

   Varicella – Zoster Virus فيروش الحماق

 

ٞيروؽ  –همِ مهلي واخض ٣ِٞ ًم٨ً ؤن ٌُٗي جٟاٖل مخهالب م٘ ؤيضاص الهغبـ  –ٞيروؾاث الهغبـ ؤلٟا 

 ًهِب الاوؿان ٣ِٞ. 
ً
 للٟيروؽ الك٩ل اإلاميز ل٩ل ٞيروؾاث الهغبـ هل حضا
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  ثىجد العدوي بـVZV :في شكلين 

  ٖضوي بضئُتVaricella  الحما١( ) ؤو(Chickenpox .)حضعي اإلااء 

   الٗضوي بٗض بٖاصة الخُٟٗل( Shingles) Zoster   صاء اإلاى٣ُت وجخىي٘ في مى٣ُت ؤو ٖضة مىا٤َ

 حلضًت.

  ٓهغ الٟدو اليؿُجي للبكغة اإلاهابت وحىص اهضزاالث ًدضر الخًا٠ٖ الٟيروسخي في الىىاة، ٍو

ُت وزالًا ٖمال٢ت مخٗضصة الىىي مكابهت لخل٪ اإلاىحىصة في ال٣ٗبى٫ البؿُِ  ت هٖى  هىٍو

  ٌ همِ مىلض واخض للًض ٫ 
ً
ت    VZVٗٝغ خالُا وحٗض٫ ٧ل ألاحؿام الًضًت للبروجِىاث الؿ٨ٍغ

ت   ًهل لـ  ًبضي gBالغئِؿُت الثالزت ٢ضعة الٗضوي ٖىض الٟيروؽ. ؤخض هظه البروجِىاث الؿ٨ٍغ
ً
جمازال

الًضًت ، ًم٨ً لهظا ؤن ًٟؿغ الخٟاٖل اإلاخهالب لالؾخجابت HSVٖىض  gB% م٘ البروجين الؿ٨غي 49

 التي ًم٨ً ٦كٟها ؤزىاء الٗضوي بإي مً الٟيروؾين.

  الامراطيةPathogenesis : 

  الحماقVaricella:  

  ؾىىاث  4-10ؤ٦ثر الاناباث جدضر بين ٖمغ مغى الُٟىلت بك٩ل عئِسخي . 

  خ٩ازغ في اليؿُج اللمٟاوي ٌٗخ٣ض ؤن الٟيروؽ ًضزل ٖبر الجهاػ الخىٟسخي الٗلىي ؤو اإلالخدمت ٍو

ه ٖبر الجؿم. اإلاىيعي  لٗضة ؤًام ٢بل صزىله الضم وجىٖػ

   ًىمان ٢بل وختى / 15-14جمخض ٞترة الحًاهت 
ً
ٌ مٗضًا . ٩ًىن اإلاٍغ

ً
/ ؤًام بٗض الهجمت, 5ًىما

ت الى خُاَت زم خىٍهالث عائ٣ت ) ٢ُغاث  ٩ًىن الاهضٞإ في البضء بك٩ل ب٣ٗت زم ًخُىع بؿٖغ

 الىضي( . 

  بٗض 
ً
جى٣كغ. ًالخٔ وحىص آلاٞاث في  وجج٠ البثرة بٗض طل٪  زمؤًام  3ًهبذ الؿائل ٚائما

  .مغاخلها اإلاخٗضصة

  بلى بٌٗ آلاٞاث اإلاخىازغة بلى الك٩ل 
ً
ا ٍغ جسخل٠ الخٓاهغاث بك٩ل واؾ٘ مً ٖضم الخٓاهغ ؾٍغ

 
ً
٘ خغوعي م٘ اهضٞاٖاث واؾٗت وزانت ٖىض ؤٞغاص الٗائلت ألا٦بر ؾىا  .  الكضًض اإلاترا٤ٞ بتٞر

 يرة ومضؤولة عً وضبة هامة مً الىفيات اختالطات الحماق خط: 

قائ٘ زانت ٖىض ألاَٟا٫  لآلٞاث الجلضًت هي ازخالٍ  ُت الثاهىٍتمغزى الٗضوي الج −

ض هظه الانابت ٦مُت الىضباث اإلاخب٣ُت.  الُاٞٗين، وجٍؼ

و بنابت الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي )الهٕؼ طاث الغئت الٟيروؾُت هى الازخالٍ ألا٦ثر زُىعة   −

 التهاب سحاًا و صماٙ. , املخُخي(
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  جب البضء بها ٖىض ْهىع اث ٧اُٞت، ٍو  وبجٖغ
ً
اإلاٗالجت اإلاًاصة للٟيروؾاث هاجحت بطا اؾخسضمذ با٦غا

غاى ألاولُت لظاث الغئت بالحما١.   ألٖا

  داء املىطقةZoster : 

  اصة جُٟٗل الٗضوي ب  . VZVهى جٓاهغ إٖل

  هاب الحؿُتجدضر بٖاصة جُٟٗل الٟيروؽ بألُت مجهىلت و ٌٗبر ٖلى  الٟيروؽ مً ال٣ٗض الحؿُت بلى ألٖا

 َى٫ مؿير الٗهب. 

  ت ًخدضص صاء اإلاى٣ُت ٖاصة بمى٣ُت حلضًت واخضة، وج٩ىن ٖىض البالٛين في الٛالب في اإلاى٣ُت الهضٍع

 . وال٣ُىُت الٗلُا، ؤو اإلاى٣ُت اإلاٗهبت بالٟٕغ الُٗجي مً مثلث الخىائم

  ش الؾخٗما٫ خ٣ً، بٟانل هىا٥ جغا٤ٞ م٘ بنابت عيُت ؾاب٣ت ل ؤؾابُ٘ ٢بل  3-2لمى٣ُت الجلضًت ؤو جاٍع

 . ْهىع صاء اإلاى٣ُت

  
ً
ٖاصة ما ًبضؤ الخٓاهغ ألاولي للمغى بإٖغاى حكىف خسخي وهمل وؤلم في اإلاى٣ُت التي ٌٗهبها خؿُا

ؤؾابُ٘، ألا٦ثر زُىعة هى قمى٫  3-1حكٟى ؤلانابت بين  الٗهب اإلاهاب ٢بل جُىع ؤلانابت الجلضًت.

 ؤخكاء صازلُت مثل الغئت والضماٙ .

 اة  م٘ بم٩اهُت خضور الٞى
ً
 .ج٩ىن الىخائج قضًضة ٖىض اإلاغضخى اإلاًٟٗين مىاُٖا

  داء املىطقة العينيOphthalmic Zoster : 

ُٗيُت ٖىض ؤ٦ثر مً الزخالَاث جدضر الا حكمل ؤلانابت الٟٕغ الُٗجي مً الٗهب مثلث الخىائم،  −

م٨ً ؤن  هه٠ اإلاغضخى اهضص تٍو   .الغٍئ

 في  −
ً
ير بك٩ل ٞمىي مب٨غا ًم٨ً لالزخالَاث الُٗيُت ؤن جى٣و ٖىض اإلاغضخى الظًً ًخٗاَىن الاؾ٩ُلٞى

 صاء اإلاى٣ُت الُٗجي. 

  ًم٨ً ؤن جدضر  بٖاصة الخُٟٗل لـVZV  
ً
بك٩ل صاء اإلاى٣ُت في ؤي ٖمغ ٖىض شخو ٧ان ٢ض ؤنِب ؾاب٣ا

غي بضئي.  باالهخان  ؤو ًم٨ً ؤن ال ٩ًىن له ؤي جٓاهغ ؾٍغ
ً
ا ٍغ البضئي الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٢ض جٓاهغ ؾٍغ

ؾىت ؤو ؤ٦ثر، ًىحض ٞترة ٦مىن ٖاصة جمخض لٗضة ٖكغاث مً  60ًؼصاص اإلاٗض٫ ٖىض ألاشخام بٗمغ 

ىض ؤولئ٪ الظًً خهل ٖىضه ، ٖو
ً
م الؿيُين، حكاهض ٞترة ٦مىن ٢هيرة ٖىض اإلاغضخى اإلاًٟٗين مىاُٖا

  .ؤ٦ثر مً بنابت بضاء اإلاى٣ُت ٖىض هٟـ الصخومً الىاصع خضور الاهخان البضئي يمً الغخم. 

  لحملاالحماق في : 

  هِب ًم٨ً لٟيروؽ الحما١ ؤن ٌٗبر اإلاكُمت بٗض اهدكاع الٟيروؽ في الضم ٖىض اليؿاء الحىامل ٍو

 الجىين. 

  : ًالخٔ همُان مً الٗضوي صازل الغخم 

 جىين : ثىاذر الحماق عىد ال  -
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  ٣ٌٗب ٖضوي الجىين بـVZV  .في الىه٠ ألاو٫ مً الحمل 

  ٝجخًمً الخٓاهغاث وحىص هضباث ٖلى الجلض وه٣و جهى٘ في ألاَغاhypoplasia  والتهاب

 .   chorioretinitisت وقب٨ُت ُمكُم

  .ٖضوي ًخلى طل٪ ٖاصة بنابت ألام بالحما١ ول٨ً ًم٨ً ؤن جدضر بٗض الانابت بضاء اإلاى٣ُت

 الجىين لِؿذ خخمُت. 

ل٨ً الُٟل ًىلض م٘ ٖضوي ؤطًت ًىحض ؤي  و هىا ال عدوي صامته داخل الرحمًم٨ً ؤن حكاهض   -

 .  ٧VSVامىت ب 

 الحماق عىد حدًثي الىالدة ) الخلقي(: -

  للحما١ ٖىض ألام في ٞترة 
ً
ين ألاولين مً الحُاة، جالُا ًدضر ٖىضما ًخُىع الحما١ زال٫ ألاؾبٖى

 ٖلى الٟانل بين اهدكاع ٞيروؽ في الضم ٖىض ألام والىالصة.الحمل 
ً
 اإلاخإزغ، مٗخمضا

   ؤ٦ثر ٢بل الىالصة، ؾدخُىع ٖىضها الاؾخجابت الًضًت   ؤًام ؤو 7بطا بضؤ الاهضٞإ ٖىض ألام زال٫

 وجيخ٣ل ٖبر اإلاكُمت وبهظا الك٩ل ال ًٓهغ اإلاغى ٖىض الُٟل. 

 ؤًام ؤو ؤ٢ل ٢بل الىالصة مما ًتر٥  6لذ الٗضوي في ل٨ً الُٟل ٩ًىن في زُغ ٦بير بطا ما خه

  الهدكاع الٟيروؽ ٖبر اإلاكُمت ٢بل ْهىع ألايضاص واهخ٣الها بلى الُٟل. املجا٫

 مىدكغ م٘ طاث عئت والتهاب مغى  ز٠ُٟ ؤو ًم٨ً للٗضوي اطا ما خضزذ ؤن جخٓاهغ بمغى

ؿخُب في هظه الحالت و٢ا3ًبلى 1صماٙ. ًبلٜ مٗض٫ الاهخ٣ا٫  ت خضًث الىالصة باإلاىاٖت ، َو

 الؿلبُت )بُٖاء الٛلىبىلين اإلاىاعي( واإلاٗالجت البا٦غة باإلاًاصاث الٟيروؾُت. 

   .ًجب بحغاء الخمىُ٘ الؿلبي للحىامل اللىاحي ٖلى جماؽ م٘ خالت الحما١ 

 لتشخيص املخبري:ا  

  ما ًدخاج الخٓاهغ الىمُي للحما١ وال٣ٗبى٫ 
ً
ٚير  بلى جإ٦ُض مسبري , ل٨ً الخٓاهغ هاصعا

. الزخباعاثالىمىطجي ًدخاج 
ً
ت، زانت ٖىض اإلاًٟٗين مىاُٖا   مسبًر

 :حك٩ل آلاٞت الحىٍهلُت ألاولُت ماصة الدصخُو اإلاثالُت: الٟدو  الكشف عً الفيروش

ىمى الًإزظ   زالًا مىاؾبت خُثٖلى  ػٕع الٟيروؽ , باملجهغ الال٨ترووي ؿائل الحىٍهللاإلاباقغ 

  مً زمؿت ؤًام بلى زالزت ؤؾابُ٘

 ت مً ؤو آلاٞت ٢اٖضة مً اإلاإزىطة الخالًا بٟدو  الًض مىلض مكاهضة ًم٨ً وؿُجُت زٖؼ

 DNA الـ جطخُم ج٣ىُت حك٩ل. اإلاىاُٖت الٟلىعة ج٣ىُت باؾخسضام مباقغ بك٩ل الٟيروسخي

٣ت PCR الـ باؾخسضام  ؾىائل في ؤو الكى٧ي الضماغي الؿائل في الٟيروؽ ًٖ لل٨ك٠ ٢ُمت ٍَغ

٣خان حك٩ل البضن، ٣خان ألازيرجان الٍُغ   ألا٦ثر الٍُغ
ً
٘ للدصخُو آلان اؾخٗماال  .الؿَغ
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 ؤلاًجابي بلى الؿلبي مً اإلاهلي الخدى٫  ًخم ٖىضما اإلاهلي الدصخُو ًُٟض :املصلي التشخيص 

 .الى٣اهت وخالت الحاصة الحالت بين اإلاإزىطة الُٗىاث في ألايضاص ُٖاع اعجٟإ ٖىض ؤو

 :العالج 

  ٩ًىنAciclovir   .
ً
 في ٖالج الحما١ وصاء اإلاى٣ُت ٖىض اإلاًٟٗين مىاُٖا

ً
 ٞٗاال

ً
ضًا  اإلاُٗى وٍع

  الكٟاء والحض مً وكىء آٞاث حضًضة مً صاء ٘ ير الٟمىي ؤن ٌؿخسضم لدؿَغ ًم٨ً لالؾ٩ُلٞى

 بك٩ل ٧اٝ 
ً
 اإلاى٣ُت ٖىض اإلاغضخى ألاصحاء بطا ما ؤُٖي با٦غا

  بنHZV  ُِير مً ٞيروؽ ال٣ٗبى٫ البؿ   HSVؤ٢ل خؿاؾُت لالؾ٩ُلٞى

  اث املحخمل بنابتها بك٩ل ؤ٦بر باإلاًاٖٟاث:بٗالج الٌُٗي  ك٩ل ؤؾاسخي للمجمٖى

o خضًثي الىالصة زال٫ ألاؾابُ٘ ألاولى مً الحُاة 

o  
ً
 اإلاغضخى اإلاًٟٗين مىاُٖا

o خاالث ال٣ٗبىلت الُٗيُت 

o  مثل الخضزين ؤو طاث الغئتمغضخى الحما١ ألاصحاء ٖىضما ًىحض ٖامل زُغ  

 :الىبائيات 

  ٘٤ الخىٟسخي في الكخاء وفي بضاًت الغبُ٘. جيخج بٌٗ الحاالث بٗض الخماؽ م ًىدكغ بك٩ل عئِسخي بالٍُغ

 مغضخى صاء اإلاى٣ُت.

   جماؽ مباقغٖلى الحما١ قضًض الٗضوي لؤلشخام الظًً هم.  

  .حٗخبر ؤلانابت الؿاب٣ت بالحما١ صلُل حُض ٖلى وحىص اإلاىاٖت 

  ؾىىاث 10و4ًهاب ؤٚلب ألاَٟا٫ بالٗضوي بين ٖمغ 

  الضيطرة على الىباءControl: 

 :التمىيع املىفعل 

 مً ؤلانابت بالحما١ 
ً
٦ما هى مكاهض ٖىض الغي٘ الحاملين لؤلحؿام   ٣ًي الخمىُ٘ اإلاىٟٗل حؼئُا

 72الًضًت مً ألام ؤو ٖىض اإلاغضخى الظًً جم خ٣نهم بالٛلىبىلُىاث اإلاىاُٖت اإلاًاصة للحما١ زال٫ 

  ؾاٖت ألاولى مً الخٗغى.

 ُائه لحضًثي الىالص وللحىامل ٚير اإلامىٗاث بدالت الخٗغى ؤو  ةًخىاٞغ اإلاهل الًضي للحما١ إٖل

ًٟٗي اإلاىاٖت، وبما ؤن مٗٓم الحىامل ممىٗاث في وا٢٘ الحا٫، ٞةن ٞدو ال٨ك٠ حٗغى اإلاغضخى اإلا

ًٖ ُٖاع ألايضاص بٗض الخٗغى ًُٟض للى٢اًت مً الاؾخسضام ٚير الًغوعي للمهل اإلاًاص. و٢ض ؤْهغث 
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 ؤن اؾخسضام اإلاهل اإلاًاص ٖىض الحىامل اإلاخٗغياث ٢بل الىالصة 
ً
زٌٟ   antenatalصعاؾت مازغا

 خ٣ا٫ بلى الجىين بك٩ل ٞٗا٫. مٗض٫ الاه

 للقاح املظاد للحماق:ا  

  في  الٛغبُتٌؿخسضم ل٣اح حي م٠ًٗ يض الحما١ مىظ ؾىىاث في بٌٗ الضو٫ 
ً
و٢ض اٖخمض مازغا

 الىالًاث اإلاخدضة في الخل٣ُذ الغوجُجي لؤلَٟا٫. 

  .لم ًمى٘ الخل٣ُذ الخُىع ال٩امً للمغى 

 وٖلى ٧ل خا٫ لم جؼصاص  ،٫ ًُٟض في الى٢اًت مً صاء اإلاى٣ُتٌٗٝغ بٗض ما بطا ٧ان الل٣اح ٖىض ال٨هى  ال

 وؿبت خضور صاء اإلاى٣ُت ٖىض اإلال٣دين م٣اعهت م٘ اإلاٗضًين بهىعة َبُُٗت 

 

 

   CMV  الفيروش املضخم للخالًا   

 Cytomegalovirus   

 

  مً ٞيروؾاث الهغبـ بِخا. ي٠ُٗ الامغايُت
ً
 . ٖىض ألاصحاء و ًترا٤ٞ بةناباث زُيرة ٖىض اإلاًٟٗين مىاُٖا

 :الىصف 

  لٟيروؽCMV ت ٞيروؾاث الهغبـ ًاء مجمٖى  . هٟـ التر٦ُب الٗام أٖل

  . خؿاؽ للخجمُض و ؤلاطابت 

  ختى ٖضة ؤًام. °4ًب٣ى الٟيروؽ اإلاُغوح بالبى٫ زابخا بضعحت 

  ال ًيخجHCMV زميرة جُمُضًً ٦ُىاػ زانت به . 

  ج٣ىم زمائغ ال٨ُىاػ الخلىٍت باهخاج الٟىؾٟاث الثالزُتtriphosphate  ِالتي جثبCMV DNA .بىلُميراػ 

 :الامراطية 

  ًم٨ً للٗضوي ألاولُت بـCMV  .ؤن جخم في ؤي و٢ذ، مً مغخلت الجىين وما بٗض 

  مً الحاالث. 90الاهخان البضئي ٩ًىن ٚير ْاهغ في % 

  ٌؿخمغ ٞيروؽCMV ٠ًُ مضي الحُاة. بالخىاحض يمً اإلا 

  ٧اللٗاب و البى٫,  الجؿم  ؾىائلوج٩ىن بٖاصة جُٟٗله قائٗت , ًُغح الٟيروؽ في 

 :العدوي داخل الرحم 
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بلى ٖضوي الجىين في خىالي زلث خاالث الٗضوي ألاولُت بـ ًم٨ً ؤن ًاصي وحىص الٟيروؽ في صم ألام 

CMV ؤن جخم في الغخم ٖىضما ًخم بٖاصة جُٟٗل الٗضوي ٖىض ألام  ,زال٫ الحمل 
ً
ًم٨ً للٗضوي ؤًًا

 ما ًاصي طل٪ بلى امغايُت ٖىض الجىين
ً
  .ل٨ً هاصعا

  العدوي عىد الىالدةPerinatal infection: 

٤ الخىاؾلي ؤو مً الخٛظًت بدلُب ألام   ٨ًدؿب بك٩ل ؤؾاسخي مً ألام اإلاهابت بىاؾُت بٞغاػاث الٍُغ

  ي بعد الىالدة العدوPostnatal infection: ً م بٗضة َغ١ جخم٨ً ؤن  : 

٤ الخ٣بُل −  ًٖ ٍَغ

 ه٣ل الضم  −

ًاء −  . وػٕع ألٖا

  ين  لى٣ل الٗضوي , ٌٗخبر ٧ل اإلاخبٖر
ً
بين ًم٨ً ؤن ٩ًىن مهضعا بما بهه ال ٌٗٝغ بٗض ؤي مً اإلاخبٖر

ها٢لين مدخملين، خُث ًض٫ وحىص ألايضاص ٖلى وحىص صائم  CMVطوي ازخباع ألايضاص ؤلاًجابي لـ 

 للٟيروؽ .

  اصتجابة الثىيHost Respons: 

  جخًمً اؾخجابت الثىي للٗضوي ألاولُت بـCMV  اهخاج ؤيضاصIgG, IgM اث  و  .   Tاللمٟاٍو

  بما ؤنCMV  ٌٗضي الخالًا وخُضة الىىاة ٞةن طل٪ ًاصي بلى صعحت مُٗىت مً الخثبُِ اإلاىاعي

 اإلاغا٤ٞ للٗضوي الحاصة. 

  بن الاؾخجابت اإلاىاُٖت الخلىٍت هامت لضعحت ٦بيرة لًبِ الٗضوي بـCMV ,ج٩ىن  والؿُُغة ٖلُه

 مً ؤؾابُ٘، وجخم بٖاصة الخُٟٗل بٗض ػٕع ألا  6-4ٞترة الحًاهت للٗضوي ألاولُت بين 
ً
ًٖاء بضءا

 ألاؾبٕى الثالث .

 :املظاهر الضريرية 

  ٖضوي الجىين بـCMV ًم٨ً ان جٓهغ في ؤي مغخلت مً الحمل بٗض بهخان ؤولي ؤو ها٦ـ : 

  منهم جٓهغ ؤٖغاى نمم 15% مً اإلاىلىصًً اإلاهابين بالٗضوي ل٨ً  ٖىض 95ج٩ىن ال ٖغيُت ٖىض %

  خسخي ٖهبي ؤو ي٠ٗ في اإلال٩اث ال٣ٗلُت.

  لت 5ًىحض ٖىض الـ  Cytomegalic inclusion% مً ألاَٟا٫ الٗغيُين مغى ألاحؿام الخلىٍت الَٗغ

body disease   :٘الظي ًترا٤ٞ م 

o ه٣و همى 

o دا٫  ضخامت ٦بض َو

o ًغ٢ان 

o  ه٣و الهُٟداث 
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o   ٙبنابت الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي : يمىع الضماMicrocephaly ٙالتهاب صما ،encephalitis 

 . retinitis والتهاب قب٨ُت

o  اة في  % مً الحاالث.30و جدضر الٞى

 ؤو ٖىضما جخم الٗضوي بٗض  ٌكاهض جىاطع وخُضاث الىىي ٖاصة ٖىض الكباب والُاٞٗين بك٩ل زام

اصة خُث ه٣ل الضم  اث الال اًالخٔ وحىص التهاب ال٨بض والحمى وٍػ ٖاصة  ٌُٛبل٨ً  همىطحُتللمٟاٍو

ت  ت و حُٛبالتهاب البلٗىم واٖخال٫ ال٣ٗض اللمٟاٍو   ألايضاص الٛيًر

  حك٩ل الٗضوي ألاولُت بـCMV  .ت ٣ض الؼٖع  لالمغايُت ٞو
ً
 عئِؿُا

ً
جخًمً ٖىض مخل٣ي ػٕع ألاًٖاء ؾببا

 ؤو مضازلت ٖالحُت إلاى٘ ؤلانابت بمغى 
ً
 و٢ائُا

ً
ًاء ٖالحا  . ٧CMVل بغوجى٧ىالث ػٕع ألٖا

  املخبري التشخيص: 

  ٗت  ، PCRالٟيروسخي في الُٗىت باؾخسضام ج٣ىُت  ٦DNAك٠ الٟيروؽ: ج٨ك٠ َغ١ الٟدو الؿَغ

 ت الخالًا بٗض  ال٨ك٠ ًٖ مىلض الًض البا٦غ  . ؾاٖت مً الؼٕع 24في مؼٖع

  ًؤؾابُ٘ 3 -1ان ٌُٗي هخائج ما٦ضة و ل٨ىه ًدخاج بلى  لٗؼ٫ الٟيروؽًم٨ 

 :الدصخُو اإلاهلي 

هاع الخدى٫ اإلاهلي بٗض الٗضوي البضئُت −  إْل
ً
 .ٌٗخبر ازخباع جثبُذ اإلاخممت مىاؾبا

ٖلى ٖضوي ٢ضًمت  IgGبلى بنابت بضئُت ؤو بٖاصة جُٟٗل بِىما ًض٫ وحىص  IgMٌكيروحىص  −

مُت.     وج٨ك٠ بُغ١ خؿاؾت مثل اإلا٣اٌؿت اإلاىاُٖت ألاهٍؼ

ين ألاولُين مً لدصخُو الٗضوي الخل٣ُت، ًجب ٦ك٠ الٟيروؽ في ُٖىت مإ − زىطة في ألاؾبٖى

.
ً
 الحُاة، خُث ًم٨ً للٗضوي ان ج٩ىن بٗض الىالصة بدالت الُٗىاث اإلاإزىطة الخ٣ا

  جالعال : 

 ganciclovir  لٗالج الحاالث الجضًت بـ 
ً
وحضث طعاعي مً الٟيروؽ  . CMVهى الٗامل ألا٦ثر اؾخٗماال

ير  . م٣اومت للٛاوؿ٩ُلٞى

 Foscarnet ( phosphonoformate) بضًل ال ًخُلب ٖملُت ٞؿٟغة صواء . 

  اث ٖالُت في خاالث ػٕع ، ل٨ً ٌؿخٟاص مىه ٦ٗالج و٢ائي بجٖغ
ً
 ٞٗاال

ً
ير ٖالحا ال ٌٗخبر الاؾ٩ُلٞى

ًاء.   ألٖا

  الضيطرة والظبطControl : 

  ً80ي اإلاهل, بِىما حين بًجابحي اإلاهل جى٣ل الٗضوي بلى ؾلبُ% مً وخضاث الضم مً م5ُٗؤ٢ل م %

 .  ي اإلاهلحه٣ل ال٩لُت مً بًجابحي اإلاهل جى٣ل الٗضوي لؿلبمً ٖملُاث 

  لى اإلاخل٣ين لخجىب ه٣ل ًٖى مً مخبٕر بًجابي اإلاهل ألا  ٞدىناث اإلاسح ٖلى مخبرعي ججغي ًٖاء ٖو

ٌ ؾلبي اإلاهل  . بلى مٍغ
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  ين الهخ٣اء وخضاث الضم الؿلبُت لـ وإُٖائها للمغضخى الؿلبي اإلاهل  CMVبن ٞدو الضم ٖىض اإلاخبٖر

 ه٣ل الضم اإلاٟهى٫ ٖىه  وعي يغ 
ً
 ؤو ألاَٟا٫ الخضج ) ًجغي خالُا

ً
ٖىض اإلاغضخى اإلاًٟٗين مىاُٖا

اث البٌُ(.  ال٨ٍغ

  لم ًخم الترزُو لل٣اح يضCMV   .لحض آلان 

 

 

 Epstien – Barr Virusبار  –فيروش ابشتاًً 

 

  ت اث يمً مجمٖى  gammaherpes virusًهى٠ هظا الٟيروؽ املحب للمٟاٍو

  ًخه٠ الاهخان ألاولي لـEBV   دضر في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غةبإهه  ال ٖغضخي ٍو
ً
. ًىحض ٢مخين ٚالبا

 .ًيخ٣ل بك٩ل زام باللٗاب )مغى الخ٣بُل( 20 -14ؾىىاث و بين  5 -1لحضور الانابت  بين 

  الحمى الٛضًت : الٗضوي ال٨الؾ٨ُُت ( صاء وخُضاث الىىي اإلاٗضيglanduler fever ) 

  التظاعف(: التكاثر (  

  ًًخىاحض ؤهىإ مRNA  اإلاب٨غ الىىعي لـEBV  في ٧ل الخالًا اإلاهابت بالٗضوي بالٟيروؽ. ًخم جغحمت

في اإلاغخلت ال٩امىت وهي بك٩ل عئِسخي اإلاىعزاث اإلا٩ىصة إلاىلضاث الًض الىىوٍت  EBVالٗضًض مً مىعزاث  

(nuclear antigeus (EBNAsًمخض ؤبٗض مً الٛكاء  للبروجين الٛكائي والظي هاصعا ما ، واإلاىعزت اإلا٩ىصة

 ًٖ حٗٝغ 
ً
ٖلى الخالًا اإلاهابت بالٗضوي. و٢ض ًلٗب  Tخالًا اإلاىاُٖت الالبالػمي ل٨ىه ٢ض ٩ًىن مؿاوال

 في الخدى٫ الخلىي 
ً
 صوعا

ً
 . Transformationؤًًا

  ٩ًىن مىلض الًض الىىويEBNA I الحٟاّ ٖلى جًا٠ٖ الُهب ًٖ 
ً
 EBNA. ؤما episomeٙى مؿاوال

ت  2  .Bٞهى يغوعي لٗملُت الخدى٫ للخالًا اللمٟاٍو

  م الخُمُضًً ٦ُىاػ الٟيروسخي، جخم ٞؿٟغة م مً ؤن الٟيروؽ ًدمل اإلاىعزت اإلا٩ىصة الهٍؼ ٖلى الٚغ

ير  وجسٌٟ اإلاٗالجت   EBVالخلىٍت في الخالًا اإلاىخجت لـ  TKبالخُمُضًً ٦ُىاػ  Aciclovirالاؾ٩ُلٞى

ير مً اهخاج باالؾ٩ُل  ٖلى خالت ال٨مىن ؤو خالت الخيكا جل٨ً ال  EBVٞى
ً
 proliferationمل٪ جإزيرا

 املحغيت مً ٢بل الٟيروؽ.

 :الامراطية 

  ت ت في البلٗىم، ومً زم ٖضوي الخالًا اللمٟاٍو . ؤ٦ثر ألاما٦ً  Bجبضؤ الٗضوي بانابت الخالًا البكغٍو

م٨ً ال٨ك٠ ًٖ هظه الحالت بٟدو اللٗاب مً  التي ًىدكغ ٞيها الٟيروؽ هي  الخجى٠ٍ الٟمىي ٍو
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٢ؿم مً ًاصي الٟيروؽ بلى جدى٫ وجؼصاص في خالت الخثبُِ اإلاىاعي.  ألاشخام الالٖغيُين،

اث البائُت بلى زالًا زالضة    .In vitroحؿخمغ في الخ٩ازغ في الؼحاج  immortalizedاللمٟاٍو

  اث بضون الحاحت ألي  و ؤليضاصل هااهخاح  EBVًٟٗل  اإلاٟٗلت الٛلىبىلُىاث اإلاىاُٖت، و Bجٟغػ اللمٟاٍو

 زالًا مؿاٖضة. 

  ًترا٤ٞ الكٟاء مً الٗضوي بـEBV  ،باؾخجابت زلُُت و زلىٍت، وٍاصي ؤي جإزير في الؿُُغة الخلىٍت

. ًم٨ً ٦ك٠ الاؾخجابت الخلىٍت بىحىص ؤٖضاص ٦بيرة  ي لٗضو لؤو الاؾخجابت الؼائضة، بلى اإلاغى اإلاغا٤ٞ 

اث ٚير  في الضم وجىضزل في الٗضًض مً اليسج. هظه الخالًا هي بك٩ل  Atypicalىمىطحُت المً اللمٟاٍو

اث ٢اجلت  اث ؾامت للخالًا مثبُت وإلاٟاٍو  .NKعئِسخي إلاٟاٍو

 :املظاهر الضريرية 

  ج٩ىن الٗضوي ألاولُت بـEBV   ير ملحىْت ٖىض الٛالبُت الٗٓمى مً الظًً ًهابىن مخىؾُت الكضة ٚو

 به في ؾجي خُاتهم ألاولى.

 

  داء وحيدات الىىي املعديinfections mononucleosis: 

  اإلاغى مٗغٝو بضاء وخُضاث الىىي الاهخاوي ؤو الحمى الٛضًتglandular fever  

   هي ٖضوي بضئُت بـEBV   ت  ؾىت.  25-15مً حكاهض بك٩ل ؤؾاسخي في املجمىٖت الٗمٍغ

  ًىما 50-30جضوم ٞترة الحًاهت 

   ,ًجبضؤ الهجمت بك٩ل مٟاجئ بالتهاب خل٤ وجطخم ال٣ٗض اللمُٟت الٗى٣ُت وخمى مترا٣ٞت م٘ وه

ترا٤ٞ م٘ ٚكاء ؤبٌُ عماصي م٘ جطخم   , ٍو
ً
نضإ, حٗغ١ . ًم٨ً اللتهاب البلٗىم ؤن ٩ًىن قضًضا

 ٦بير باللىػاث. 

 ٗخال٫ اللمٟاوي م  م٘ ضخامت َدا٫, ًهبذ الٖا
ً
ترا٤ٞ صائما  ٍو

ً
وضخامت ٦بض مٗخضلت في بٌٗ مما

غي في   % مً الحاالث. 10-5الحاالث م٘ ًغ٢ان ؾٍغ

 ٍم٨ً مكاهضة اهضٞإ ٖابغ خهبي الك٩ل و دمى مخ٣ُٗت م٘ حٗغ١ ب جترا٤ٞmorbilliform ،ؤو 

ل م٣ٗضاث مىاُٖت وطل٪ بؿبب حك٩ باألمبِؿُللينجالي للٗالج  maculopapularاهضٞإ ب٣عي خُاَي 

 .  ألامبِؿُللينم٘ ؤيضاص 

  ؤؾابُ٘ و الازخالَاث هاصعة و ؤهمها جمؼ١ الُدا٫ .  3-2ًدضر الكٟاء ٖاصة بٗض 

  ًترا٤ٞ ٞيروؽEBV  مثل ٧اعؾِىىما البلٗىم  م٘ ٖضص متزاًض مً ألامغاى، جخًمً ألاوعام الخبِثت

٣ُت  ًت ٚير اإلاهىٗت. و ال٩اعؾِىىما اإلاٗض  ألاهٟي و إلاٟىما بىع٦ُذ الاٍٞغ

 ملفىما بىركيت : 

٣ُا و جهِب ألاَٟا٫ بٗمغ   اث همِ  9-7جخىًَ في قغ١ ؤٍٞغ  . Bؾىىاث و جىجم ًٖ ج٩ازغ اللمٟاٍو
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  :التشخيص املخبري 

  ًترا٤ٞ صاء وخُضاث الىىي باهخاج الغاناث اإلاخٛاًغةheterophile agglutinin  والتي ًم٨ً ٦كٟها

دت ؤو ازخباع  ٘ ٖلى الكٍغ ؤؾاؽ الازخباع هى جغام  , Paul-Bunnellباؾخسضام ازخباع جغام ؾَغ

اث خمغ الحهان ؤو الٛىم باإلاهل اإلاضمو الؾخ  ألايضاص . جٓهغ ألايضاص الُبُُٗت سالم٦ٍغ
ً
بضءا

  . IgMؤقهغ و هي مً هٕى  3-2مً الُىم الثامً و جسخٟي زال٫ 

 ٞ اث الالهمُُت التي حك٩ل ختى ٌكاهض في اث التي جؼصاص في هظا 20ُلم الضم اللمٟاٍو % مً اللمٟاٍو

 EBV -antiالٟيروؾُت  ٣ُٟهتإلاؿخًض ال IgMًدخاج الدصخُو ألا٦ُض لخإ٦ُض وحىص ؤيضاص اإلاغى. 

VCA IgM مُت ًخىاٞغ هظا الٟدو باؾخسضام الٟلىعة  اإلاىاُٖت ٚير اإلاباقغة ؤو اإلا٣اٌؿت اإلاىاُٖت الاهٍؼ

. 

 PCR  . 

  .ال ٌصخو الٟيروؽ بالؼٕع ٖلى الخالًا 

 :العالج 

  في الُىع الحاص   EBVاهدكاع    Aciclovirجسٌٟ اإلاٗالجت بـ            

 :الىبائيات 

  جىدكغ الٗضوي بـEBV  .بىاؾُت اللٗاب، وجدخاج لخماؽ ٞمىي مباقغ 

  ،ختى في البلضان الٗضوي مىدكغة بك٩ل واؾ٘، ًهاب مٗٓم الؿ٩ان بالٗضوي في ؾجي خُاتهم اإلاب٨غة

  .اإلاخُىعة

  .ما سجلذ خاالث ٖضوي باؾخسضام ه٣ل الضم الُاػج 
ً
 هاصعا

 

 

 

 

 

   7,6فيروش الهربط إلاوضاوي 

        HHV7-HHV6 

 

 .  ٞيروؾاث مىدكغة جهِب مٗٓم الىاؽ م٘ ؾً البلٙى
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  ٖلى الخدلُل الخخابعي لـ  6جم جدضًض همُين مسخلٟين مً ٞيروؽ الهغبـ 
ً
و  DNA ،HHV6Aاؾدىاصا

HHV6B  

 HHV6B اإلاغى اإلاٗغٝو ٖىض ألاَٟا٫ بالُٟذ الٓاهغ الٟجائي ٌؿبب Exanthem Subitum   ؤو

Roseola Infantum  6بِىما لم ًغجبِ الىمِ الىعصًت الُٟلُتA بمغى مدضص  . 

 وؾمي  بـ  1995ضًض مً ٞيروؽ الهغبـ ٖام جم ٖؼ٫ هٕى حHHV7    ٘و نى٠ ٦ال الٟيروؾين م

٤ الاعيإ الىالضي.   ٞيروؾاث الهغبـ بِخا. جيخ٣ل باللٗاب ؤو ًٖ ٍَغ

 الىردًة الطفلية أو املرض الضادش  : 

 خغوعي مٟاحئت ٘ اخخ٣ان  م٘ جخٓاهغ ُٞما بين الكهغ الؿاصؽ و الؿىت الثالثت مً الٗمغ بىىبت جٞغ

ىض هبىٍ الحغاعة اإلاٟاجىء ًٓهغ  3مُٟت الٗى٣ُت جضوم الحغاعة لبلٗىم واٖخال٫ ال٣ٗض ال ؤًام ٣ِٞ، ٖو

 . في خىالي ٖكغ الحاالث Macularَٟذ ب٣عي 

  جترا٤ٞ بٌٗ الحاالث بالٗضوي بـHHV7 ٘و بلى آلان ال ًىحض مغى آزغ ًترا٤ٞ م ،HHV7.  
ً
ًهِب ٦ال

اث  HHV7و  HHV6مً   . Tاللمٟاٍو

 لتشخيص املخبري:ا 

  ًخًمً ٖؼ٫ ٞيروؽHHV6  وHHV7 اث الضم املحُُي  .بحغاء الؼٕع اإلاكتر٥ للمٟاٍو

  حؿخسضم ج٣ىُت جطخُمDNA  باؾخسضامPCR  .للدصخُو 

  8فيروش الهربط الاوضاوي HHV8 : 

  بـ ٞيروؽ الهيربـ اإلاترا٤ٞ م٘ ؾاع٧ىما ٧ابىػي 
ً
كاع الُه ؤًًا  kaposis Sarcoma – associatedَو

herpes virus  .وهى ؤخضر ٞيروؽ وعمي بوؿاوي  

  ًًباع و ًهى٠ مٗه يمً ٞيروؾاث الهغبـ ٚاما.  –ٌكابه ٞيروؽ اًبكخا 

  .٤ الجيسخي  ًيخ٣ل بالٍُغ

  ألاوعام خضوزا ٖىض ألاشخام اإلاهابين بٗضوي مً ؤ٦ثر ؾاع٧ىما ٧ابىػي هىHIV  .و 

  حُىىمحض HHV8  مً إلاٟىما في زالًا مإزىطةB  ٖىض مغضخى الاًضػ . 

 :التشخيص املخبري 

  هي جطخُم 
ً
٣ت ال٨ك٠ خالُا       HHV8لل٨ك٠ ًٖ  PCRباؾخسضام  DNAٍَغ
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