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 الخالصة

إنٗ تُاء يُطقح نتزًٛغ انفٛزٔس داخم انخهٛح ، ْذِ انًُطقح فٙ ( HCMV)قثم انخزٔد يٍ انخهٛح ٚحتاد فٛزٔس 

حانح تكٍٕٚ انُٕع انثز٘ يٍ انفٛزٔس فٙ خالٚا انقهفح انهٛفٛح ػثارج ػٍ شكم ٚالطق انُٕاج ٔ ٚشثّ انهًثح ، ْذا انشكم 

حزٍَٕٚٛ ، كًا نٕحظ أٌ ْذا /ٚؤحز ػهٗ ٔحذاخ انسٛزٍٚ (pUL97)ٚؼتًذ ػهٗ َاتذ يفسفز يٕرٕد داخم انفٛزٔس 

( . انًخثط نهًفسفز سٙ)أٔ  (NGIC-I)انشكم ٚتغٛز ػُذ إستؼًال كم يٍ 

حزٍَٕٚٛ  نًالحظح ٔرٕد تغٛز فٙ يُطقح تزًغ /فٙ ْذا انثحج تى إستؼًال يزًٕػح يٍ انًخثطاخ نًفسفزاخ انخٛزٍٚ

انفٛزٔس فٙ انخهٛح ، تؼذ إستؼًال انفحض انخاص تكًٛح تخثٛط ْذِ انًفسزاخ ػهٗ انفٛزٔس ، يخثط انًفسفزاخ 

ْٕ انٕحٛذ انذ٘ نٕحظ فّٛ ٔرٕد تغٛز فٙ - ٔانذ٘ ٚؼًم ػهٗ يزًٕػح يٍ انًفسفزاخ– انًسًٗ ستأرٔسثٕرٍٚ 

حٛج أدٖ إستؼًال انستأرٔسثٕرٍٚ إنٗ ٔرٕد . يُطقح انتزًغ ٔشكم تزٔتُٛاخ انفٛزٔس تانُسثح ألرساو رٕنزٙ

فقاقٛغ تانقزب يٍ يُطقح انتزًغ يغ يحافظتٓا ػهٗ شكم انهًثح ، ْذِ انفقاقٛغ تظٓز تؼذ يا ٚقارب انستٍٛ ساػح يٍ 

ْذِ انتأحٛزاخ نٕحظ فٛٓا . ػذٖٔ انفٛزٔس نهخهٛح ، كًا أدٖ إستؼًانّ إنٗ تغٛز فٙ شكم انُٕاج إنٗ شكم ٚشثّ انحذاء 

إيكاَٛح ػكسٓا ػُذ إسانح تأحٛز انًخثط تشكم ٚذػى كٌٕ انًخثط أحز فقط ػهٗ انخالٚا انتٙ أطاتتٓا ػذٖٔ انفٛزٔس ، 

. ٔفٙ إستؼًال كًٛاخ أقم يٍ انفٛزٔس إلحذاث انؼذٖٔ دنٛم آخز ػهٗ كَّٕ ٚؤحز فقط ػهٗ انخالٚا انًظاتح تانفٛزٔس

نحساب كًٛح انفٛزٔس انُاتزح ػٍ انؼذٖٔ تى إستؼًال َٕػٍٛ يٍ انفحٕطاخ ، األٔل ٚقٕو تفحض انكًٛح انُاتزح يٍ 

انًادج انٕراحٛح فٙ حٍٛ ٚقٕو اٜخز تحساب كًٛح انفٛزٔس انُاتزح يٍ خالل ػذ انخالٚا انتٙ أطاتتٓا ػذٖٔ انفٛزٔس 

، حٛج نٕحظ فٙ ْذا األخٛز تخثٛط أػهٗ يٍ انفحض األٔل نكَّٕ ٚقٕو تحساب انفٛزٔس انفؼال فقط فٙ حٍٛ ٚقٕو 

. األٔل تفحض انًادج انٕراحٛح سٕاء كاٌ انفٛزٔس فؼال أٔ ال

ػهٗ انزغى يٍ تأحٛز ْذا انًخثط ػهٗ انُٕع انثز٘ يٍ انفٛزٔس إال إٌ ْذا األحز نى ٚظٓز ػهٗ انفٛزٔس انًؼذل 

(UL97)  ال يٍ خالل شكم يُطقح انتزًغ ٔال حتٗ كًٛح انفٛزٔس انُاتزح فٙ انفحظٍٛ انخاطٍٛ تحساب كًٛح

تشكم ٚشاتّ ( pp65)انفٛزٔس انُاتزح ػٍ انؼذٖٔ ، إال أٌ ُْاك أحز إلستؼًال انًخثط فٙ تكٌٕ انثزٔتٍٛ انفٛزٔسٙ 

. األحز فٙ انُٕع انثز٘
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تانًحظهح فئٌ انًفسفزاخ انخاطح تانخهٛح تهؼة دٔر فٙ تزًٛغ انفٛزٔس تذاخم انخهٛح ، ٔ إستؼًال يخثطاخ نٓذِ 

. انًفسفزاخ يٍ انًًكٍ أٌ ٚكٌٕ نّ أحز ػالرٙ ػهٗ ْذا انفٛزٔس

 

 

 

 


