
 measlesالحصبة                                              
 RNA -  PARAMYXOVIRUSحمىالحصبة من عائلة الحمات نظٌرة الخاطٌة -

 ذات نمط مستضدي واحد -

 شدٌد العدوى ، ٌنتفل عن طرٌق القطٌرات

 ٌوما من التعض 12إلى  8فترة الحضانة من -

 ٌوماً من ظهور الطفح الوصفً  2-1المرٌض معٍد قبل -

 :1حالة 

 سنة ،مرٌضة من حوالً أربعة أٌام ،غٌر ملقحة  12طفلة عمرها 

 .بدأ المرض بترفع حروري شدٌد ،سعال ،التهاب ملتحمة ، سٌالن انف 

 .) حطاظً –الرابع لمرضها ظهر على الرأس وجزء من الصدر طفح لطخً _ الٌوم الثالث -

maculopapules( rash  فً الٌوم الثانً الطفح ٌنتشر الى الجزع بدون الطرفٌن السفلٌٌن. 

 الٌوم الثالث الطفح وبنفس الصفات ٌنتشر الى الطرفٌن السفاٌٌن خالل ظهور الطفح الترفع الحروري استمر وبقً

 .أٌضاً السعال وسٌالن األنف والتهاب الملتحمة  

ًً من األعلى الى األسفل بنفس   الٌوم الرابع هبطت درجة الحرارة وتحسنت الحالة العامة وبدأ الطفح بالتراجع بدأً

 .الطرٌقة التً بدأ فٌهاوأصبح لونة بنٌاً 

 .التوسف من األعلى األسفل

 فحص مخاطٌة الفم قبل الطفح بٌوم بٌن وجود بقع رمادٌة بٌضاء صغٌرة بحجم حبات الرمل مقابل الرحى السفلٌة

 .وهً العالمة الواسمة للحصبة  Koplik  spots),)  تسمى بقع كوبلٌك  

 ( الحصبة السوداء ) قد ٌكون الطفح نزفٌاً أو حبرٌاً 

 تترافق مع ضخامة بالعقد اللمفٌة وضخامة بالطحال أحٌاناً 













 :اختالطات الحصبة 
 التهاب اذن وسطى 

 ذات رئة خاللٌة 

 تفعٌل تدرن كامن 

 التهاب دماغ حاد 

 بعد عدة سنوات من المرض (SSPE) ٌحصل احٌاناً التهاب دماغ تصلبً تحت حاد 

 :المعالجة 

 ورٌدٌاً ( وحدة دولٌة 100000) فً تحسٌن نتائج المعالجة عند الرضع المصابٌن بنقص التغذٌة VIT_Aٌفٌد إعطاء 

 . ألف وحدة200أشهر  6لمرة واحدة، األطغال فوق 

 ٌفٌد اللقاح الحً المضعف فً الوقاٌة من الخمج : الوقاٌة 



                                            

 RUBELLAالحصبة األلمانٌة أو الحمٌراء                                         
 .ممرضة لؤلنسان فقطTOGAVIRUSمن عائلة RNAمن حمات -

 ٌتلقى المرٌض المفرزات التنفسٌة المخموجة،تغزو الظهارة التنفسٌة وتنتشر فً الدم ثم فً الجهاز الشبكً البٌطانً-

 .VIREMIAحٌث تحصل  

 سنة 14_5ٌحدث بعمر -

 أٌام  7-5المرض معٍد قبل ظهور الطفح بٌومٌن وبعدة ب-

 ٌوماً  18-16ٌوم وغالباً 21_14الحضانة من -

 :أٌام  حٌث شكت من 4سنوات ، مرٌضة من  8طفلة عمرها   1حالة 

 ترفع حروري بسٌط -

 (سٌالن أنف بسٌط ،زكام ، عطاس )أعراض نزلٌة بسٌطة -

 أٌام ظهر لدٌها ضخامة عقد لمفٌة خلف صٌوان األذن وفً المثلث الخلفً للعنق 4-3ب قبل ظهور الطفح -

 فً الٌوم الثالث للمرض ظهر على كل انحاء الجسم طفح لطخً ناعم انتشر بسرعة على كل انحاء الجسم -

 .ساعة 24وخالل 

 .الم مفصلً فً الٌدٌن ومفاصل الطرفٌن السفلٌٌن -



 :مضاعفات الحصبة االلمانٌة
 %35نقص الصفٌحات وتحمل انذاراً سٌئاً، الوفٌات *

 التهاب المفاصل*

 التهاب الدماغ *

 :تظاهرات متالزمة الحصبة األامانٌة الخلقٌة 
 تأخر النمو ضمن  الرحم *

 الصمم وقد ٌكون التظاهرة الوحٌدة ، وحٌد الجانب أو ثنائً الجانب وهو األشٌع *

 (الساد ، الزرق ، أمراض الشبكٌة ، صغر العٌن ) تشوهات عٌنٌة *

 (صغر الرأس ، تخلف عقلً ، التهاب دماغ ، الشلل الدماغً التشنجً ) إصابة دماغٌة *

 (بقاء قناة شرٌانٌة ، عٌوب الحاجز البطٌنً ، تضٌق الشرٌان الرئوي ) تشوهات قلبٌة *

 ضخامة كبد وطحال ، ذات رئة خاللٌة ، أفات عظمٌة ، نقص صفٌحات ، داء السكري ، ) تظاهرات أخرى  *

 (أضطرابات الدرق والبلوغ وأخرى نفسٌة 

 :الوقاٌة 
 (MMR)التمنٌع الفاعل باللقاح الحً المضعف  *

 إعطاء الغلبولٌن_ 2تحدٌد حالة التمنع عند الرأة  ، _1: عند تعرض الحامل للحصبة األلمانٌة نجري مالً *

 .المناعً ٌرفضن  إجراء اإلجهاض  

 .ٌمنع إعطاء اللقاح للحوامل * 









 (VARCELLA) الحماق أو جدري الماء                       
 varcella zoster virus(VZV) تسببة حمة راشحة تدعى الحمة الحماقٌة المنطقٌة

 تحدث خمجاً بدئٌاً هو الحماق أو كامناً ٌعاد تفعٌلة على شكل داء المنطقة

 العقد اللمفٌة والكبد والطحال _الدم _ تصٌب الشخص المستعد عن طرٌق التنفس والبلعوم 

 ٌحدث إنتشار دموي ثانوي ٌؤدي للخمج الجلدي مع الطفح الحوٌصلً النموذجً 

 نمط مستضدي واحد ٌصٌب األنسان فقط 

 سنوات  10-5مرض شدٌد السراٌة ، ذروة الحدوث بٌن 

 ٌوماً بعد التماس 20-11الحضانة 

 المصاب بداء المنطقة ٌمكن أن ٌكون مصدراً للحماق 

  :حالة سرٌرٌة 
 :سنوات ، مرٌض من حوالً ٌومٌن  5طفل  عمرة 

 حمى ، دعث ،قلة شهٌة واعراض نزلٌة بسٌطة 

 الٌوم الثالث لمرضة ظهر لدٌة حطاطات حمراء صغٌرة تطورت بسرعة إلى حوٌصالت رائقة 

 تقرحت وتجلبت وغابت الحرارة وكانت العناصر المتجلبة حاكة بشكل بارز (  4-3) بعد عدة أٌام 

 العقد اللمفٌة متضخمة بشكل بسٌط ، فحص المخاطٌة والملتحمة لوحظ عناصر علٌها 



 : مضاعفات الحماق
 التهاب الدماغ  

 الرنح المخٌخً 

 شلول األعصاب القحفٌة 

 بارٌة _متالزمة غٌالن 

 المرض قاتل عند ناقصً المناعة وإلبٌضاض 

 ذات الرئة الحماقٌة 

 (فرفرٌة صا عقة ) نقص الصفٌحات 

 الخمج الثانوي لؤلفات الجلدٌة وهو األكثر شٌوعاً 

 :  الوقاٌة
 بجرعة وحٌدة عضلٌاً ( سنة  12-1) لقاح حً مضعف 

 (للمعرضٌن لخطر اإلصابة الشدٌدة ) ساعةمن التعرض  96خالل   ZIGٌمكن إعطاء -

 :المعالجة 

 (غٌر اإلسبرٌن ) خافضات حرارة 

 الحمام البارد ، العناٌة باإلندفاعات 

 األسٌكلو فٌر عند ناقصً المناعة   













 (  Scarlet Fever) الحمى القرمزٌة                                           

 :حالة سرٌرٌة 

 مرٌض من حوالً ٌومٌن , سنوات  7طفل عمرة 

 ألم عضلً ومفصلً , صداع, حرارة, ألم فً البلعوم 

 الطفح مجسوس وملمسة خشنا  : باللمس , فً الٌوم الثالث لمرضة ظهرلدٌة طفح نقطً ناعم ٌشحب بالضغط

 المغبن ، الحفرة امام ) تعمم الطفح على جمٌع أنحاء الجسم  وكان اشد كثافة فً مناطق الثنٌات  –ساعة  24خالل 

 (  المرفق ، األبطٌن 

 الوجة خالً من األفات ، الخدان والجبهة متوهجتان مع شحوب حول الفم 

 أٌام مع حدوث توسف وقشور رقٌقة فً نهاٌة األسبوع األول بدء  من الوجة إلى الجذع 4-3تراجع الطفح خالل 

 .وأخٌرا  الٌدٌن والقدمٌن  

 أبٌض  –اللسان فً الٌوم األول والثانً للمرض 

 . أحمربلون الفرٌز بسبب حلٌماتة المتوذمة  –اللسان فً الٌوم الثالث والرابع 

 مضاعفات الحمى القرمزٌة      

 التهاب نسٌج خلوي ، خرجات  بالعقدٌات 

 التهاب اذن وسطى ، خشاء ، عقد رقبٌة ، خراج خلف البلعوم 

 ذات رئة وقصبات بالعقدٌات 

 حمى رثوٌة 

 التهاب كبب وكلٌة حاد تاٍل للعقدٌات 













 ERYTHEMA INFECTION( المرض الخامس ) الحمامى اإلنتانٌة                               

 مرض طفحً خفٌف السراٌة ٌصٌب األطفال بشكل رئٌس 

 DNAمن الحمات الصفٌرة   PARVOVIRUS-B16العامل المسبب = 

 المنجلً ،) ٌسبب  نوب عدم التنسج فً األطفال المصابٌن بفاقات الدم اإلنحاللٌة  –مولع بطالئع الكرٌات الحمر = 

 (التالسٌمٌا ، تكور الكرٌات الوراثً  

 قد ٌسبب فاقة دموٌة عند الجنٌن  –أثناء الحمل = 

 ٌتم إستنساخ الفٌروس داخل الكرٌات الحمر المنقسمة= 

 .، طرح الفٌرس قبل الطفح  PCRٌكشف الفٌرس بطرٌقة = 



 :سرٌرٌاً 
 التوجد أعراض بادرٌة + 

 الحمى خفٌفة أو غائبة + 

حمامى على الوجهٌن ذات سطح حمامً مرتفع  وحار بالجس  ، المنطقة  -:   !ٌظهر الطفح على ثالث مراحل + 

 .حول الفم شاحبة مما ٌعطً منظر الوجة المصفوع 

 .حطاطً متناظر على الجذع واألطراف  –الٌوم الرابع ٌظهر طفح لطخً 

 ٌوماً  11ٌوماً وسطٌاً  40-2ٌبدأ الطفح بالتالشً التدرٌجً  وٌدوم  

 ٌكون الطفح حاكاً ، ٌزول دون تقشر وقد ٌحدث نكس على الجهد أو االستحمام أو الفرك + 

 ٌعانً البعض من ألم عضلً ومفصلً ، صداع ، التهاب بلعوم ، زكام ، أضرابات هضمٌة + 

   عند مثبطً المناعة قد ٌحدث نقصاً شامآل فً الكرٌات  البٌض+ 

   :التشخٌص 

 سرٌري ، المعالجة عرضٌة 



 (  EXANTHEM  SUBITUM) داء الطفح الفجائً أو وردٌة الضٌع 

 مرض فٌرسً حاد ٌصٌب الرضع واألطفال الصغار + 

    Human herpes virus-6ٌسببة فٌروس الحأل نمط  + 

 (أٌام   10متوسط ) ٌوما   17-7حضانتة  + 

 أٌام  5-!تدوم حوالً  ( درجة   40-39) البدء حمى عالٌة +

 شهرا  18-6معظم الحاالت تحدث بٌن عمر + 

 قد تحدث إختالجات حرورٌة + 

 تظهر بعض األعراض النزلٌة + 

 حطاطً الٌزول بالضغط  –ٌظهر طفح لطخً أو لطخً   4-3الٌوم + 

 ٌبدأ على الجذع وٌنتشر إلى العنق والزراعٌن  وٌصٌب بشكل خفٌف الوجة والرجلٌن + 

 ٌومٌن ثم ٌزول -ٌستمر الطفح ٌوم+ 

 ماٌمٌز المرض هبوط الحرارة فور ظهور الطفح + 

 :التشخٌص 

 ٌستند إلى السٌر السرٌري بشكل رئٌسً 

 ٌرتفع التعداد مع زٌادة فً العدالت 

 فً نهاٌة المرض ٌحصل نقص كرٌات  مع زٌادة لمفاوٌات 

 ماعدا اإلختالجات  ) التوجد مضاعفات خطٌرة 

 :حالة 

 من حوالً ثالثة أٌام مع أعرض نزلٌة بسٌطة ، الٌوم إختالجات ، 40 -39سنوات ٌعانً من حرارة  10طفل عمرة 

 .طبٌعً  -CSFبزل  

 حطاطً  الٌزول بالضغط  ، الطفح خفٌف على الوجة والرجلٌن –الٌوم ظهر على العنق والزراعٌن  طفح لطخً 

 .لمفاوٌات % 70،  3500= الترفع الحروري إنخفض عند ظهور الطفح وبعد ٌومٌن زال الطفح ، الكرٌات البٌض *








