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البسيط من إحدى أهم المسببات الفيروسية لحدوث اإلجهاض للجنين ووالدة طفل ميت أو متخلف عقليا،  الهربستعد اإلصابة بفيروس  الملخص:

اء باإلضافة إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة واحتباس البول عند األم الحامل، ولهذا فإن الفحص الدقيق للفيروس الهربس البسيط بين النس

 .المجتمعيعتبر مهم للحد من انتشاره في  الحوامل

 IgMو IgG، لمعرفة مدى انتشار األجسام المضادة النوعية م2013/ 6/10، 2013/ 1/9أجريت هذه الدراسة في الفترة من 

حيث تم أخد عينات دم وريدي  العام،سنة مترددات على مستشفى براك  45-16سيدة حامل تراوح أعمارهن بين  91، وشملت HSV-2لفيروس 

باستخدام تقنية المقايسة HSV-2لفيروس  IgMو IgGحصول على عينات مصل للكشف عن األجسام المضادة ثم فصلت هذه العينات لل

 .(ELISA)المناعية

للواتي شملتهن هذه الدراسة كانت االسيدات  من  (%92.3 ,%38.4)من خالل النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة تبين أن

تبين  . كماIgG, IgMوتبين من خالل التحليل اإلحصائي أنه ال توجد فروق معنوية بين  على التواليIgMو IgGإيجابية لألجسام المضادة نوع 

في % 95.7، وفي الثلث الثاني للحمل% 84.6، وفي الثلث األول من الحمل% 94.4منهن  كان IgGأن ذوات اإليجابية لألجسام المضادة نوع

في الثلث األول من مصابة % 50، فقد تبين أن هناك IgMكشف عن األجسام المضادة نوع لل االيجابيةبالنسبة لنتائج الثلث األخير من الحمل، أما 

 على التوالي. الثلث األخير من الحملوفي الثلث الثاني  % 46.8و%  46.2،الحمل

وكان بعض  الحمل.في الثلث الثالث من  أغلبهنوكان  HSV-2بينت هذه الدراسة إن اغلب النساء الحوامل تعرضن لإلصابة بفيروس 

 الفيروس.لتاريخ سابق إلجهاض ووالدة طفل ميت مصابات بهذا عرضن تنساء اللواتي لا

 

 ((ELISA)تقنية المقايسة المناعية، IgM ،HSV-2و IgG الحوامل، ء، النساالبسيط الهربسفيروس ) الكلمات المفتاحية:
 

 

 .المقدمة1

البسييييييييييييييييط  الهيييييييييييييييربسينتميييييييييييييييي فييييييييييييييييروس      

(HerpesSimplexVirus)  إليييييييييييييييييييى عائلييييييييييييييييييية

وهييييييو  .(Herpesviridae)الفيروسييييييات الهيربسييييييية

األخيييييرى فيييييي  ةالهيييييير بسيييييييتشيييييابه ميييييع فيروسيييييات 

المظهيييير الخييييارجي العييييام للفيييييرون، واليييينمط األساسييييي 

للتضييياعف، وبقيييدرتها عليييى البقييياء فيييي جسيييم اإلنسيييان 

كامنيييية فييييي العقييييد العصييييبية الحسييييية دون إحييييداث أي 

أعيييراض، وبعضيييها ينشيييط مييين وقيييت ألخييير، ويحيييدث 

 [1].إصابات متجددة

البسييييط الجييينس البشيييري  الهيييربسييييروس فيصييييب     

نوعيييان هميييا  وهيييو ويعتبييير الملجيييي الطبيعيييي للفييييروس، 

 Herpes Simplex Virus)النييييوع األول 

Type-1)  والييييذي ينتقييييل ميييين خييييالل اللعيييياب الملييييوث

الثيييياني  ويصيييييب الفييييم واألغشييييية المخاطييييية، والنييييوع

(Herpes Simplex Virus Type-2) وفهييي 

الجنسييييي أو ميييين األم إلييييى ينتقييييل ميييين خييييالل االتصييييال 

 [2] .صيييييب األجهييييسة التناسييييلية ومييييا حولهيييياالجنييييين وي

 HSVفييييي البييييالوين بفيروسييييات  اإلصييييابة تقييييدر نسييييبة

٪ والتيييي عيييادة تبقيييى فيييي حالييية  95إليييى  60بيييين  ميييا

 ب اإلصيييابةجسيييم المضييييف. انتشيييار  كميييون داخيييل

HSV-2 تكييييون فييييي جميييييع أنحيييياء العييييالم تقييييدر بنسييييبة

 HSV-2 انتشيييييار االصيييييابة٪. وقيييييد ليييييوحظ ان  11.3

أعليييييى بشيييييكل مسيييييتمر فيييييي اإلنييييياث مقارنييييية  تكيييييون

 ٪ علييييى التييييوالي. 8.0و 14.8بالييييذكور وذلييييك بنسييييبة 

أعليييى معييييدل انتشيييار فييييي أفريقيييييا  بينيييت الدراسييييات أن

  31.5انتشيييارها بلييي  حييييث كبيييرىالجنيييوب الصيييحراء 

 ]3[ .٪   14.4بنسبة أمريكا ٪ تليها
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 أعيييراض، ونتكيييون بيييد األولييييةأغليييب اإلصيييابات      

 اليييييدخول،التكييييياثر فيييييي مكيييييان بالفييييييروس  ويبيييييدأ أوالا 

ونتيجييييية ليييييذلك تظهييييير حبيييييوب مليئييييية بيييييالفيروس فيييييي 

مكييييان التكيييياثر االبتييييدائي. وال تتييييرك هييييذه الحبييييوب أي 

أثيييار بعيييد سوالهيييا. ثيييم بعيييد ذليييك ينتقيييل الفييييروس مييين 

خيييالل نهاييييات الخالييييا العصيييبية ميييروراا بيييالمحور إليييى 

يبقيييى  ]sacral ganglia.]4(العجسيييية )العقيييد العصيييبية 

روس فيييي العقيييد العصيييبية فيييي حالييية كميييون ميييدى الفيييي

الحيييياة. يسيييتمر الفييييروس فيييي كمونييية إليييى أن يتعيييرض 

بعييييدها الفيييييروس ويعييييود مييييرة أخييييرى  طلمحفييييس ينشيييي

الفيييييروس وفيييييي  نشيييياطؤدي ييييييلألغشييييية المخاطييييية. و

نفيييييس الوقيييييت إليييييى تنشييييييط جهييييياس المناعييييية. وتكيييييون 

 ]5[ .المتيخرة أقل حدة عادة اإلصابة

ا ما يسببها  HSVلتناسلي ب إصابة الجهاس ا      غالبا

% من 10الفيروس من النوع الثاني ولكن حوالي 

 إصابة  ]6[األول.لنوع الحاالت تكون بسبب اإلصابة با

التناسلي بين النساء الحوامل يرتبط بالعديد من  بالهربس

انتقال الفيروس إلى المواليد  وخاصة عندالمضاعفات 

فإن خطر  المتكررة، HSV-2الجدد. وبالمقارنة بعدوى 

سيد تانتقال العدوى من األم إلى المولود الجديد يمكن أن 

 األولية خاللبالعدوى  األم مصابةأضعاف في  10

 حدوث، ]7[الحملمن  األخيروخاصة في الثلث  الحمل،

 للحامل ةكافيليست  تكون العدوى خالل أواخر الحمل

قبل  قمع تكاثر الفيروسلإلنتاج األجسام المضادة 

حديثي الوالدة تتراوح  اصابة خطرلهذا يكون . الوالدة

وتقل في أواخر الحمل  االصابة عند٪ 50إلى  30من 

 .الحمل ة منمبكر مراحل٪ في  1حوالي  نسبة االصابة

الوالدي تكون  الهربس% من إصابات 75حوالي و ]1[

موضعية  إما آفات. وتظهر اإلصابة HSV-2بواسطة 

 لوال يشموتكون على الجلد والعيون وحول الفم 

إصابة  والدماغ أوالسحايا  التهاب أواألعضاء األخرى 

األعضاء الداخلية األخرى والتي تحدث التهابات في 

                                                 ]8[الدماغ.ئة والكبد وربما تتطور إلى الر

ا في غياب يعتبر تشخيص هذه الحا لة صعب خصوصا

أظهرت الدراسات أن حوالي ربع  دوق الجلدية.الجروح 

يصابون بمرض  HSVالمصابين بفيروس  المواليد

منتشر وثلثهم مصاب بالتهاب السحايا والدماغ . يقتل 

التهاب السحايا والدماغ الوليدي حتى مع العالج بالمضاد 

٪ من األطفال المصابين  50للفيروسات حوالي 

، األمراض عجس عصبي الدائميعانون من لناجين او

٪ من الرضع  90رب من االوليدية المنتشرة يقتل ما يق

التناسلي في الحمل  بسرالهكما يرتبط ،  المصابين

مثل تيخر النمو داخل الرحم ، الموت  اخرى مضاعفاتب

بما  ]7[ووالدة طفل خدج. داخل الرحم ،اإلجهاض العفوي

من اإلصابات الخطرة  HSV-2اإلصابة بفيروس  إن

أحد العوامل المسببة لالعتالالت  وعلى النساء الحوامل، 

الخلقية لألجنة، كما أنه قد يكون المسبب لحدوث 

اإلجهاض، وحدوث إعاقات مختلفة الحدة لحديثي 

مستوى  قياسالوالدة. لهذا أجريت هذه الدراسة بهدف 

البسيط  الهربسلفيروس  IgMو IgGاألضداد النوعية 

الثاني في النساء الحوامل المترددات على  النوع

 العام.مستشفى براك 

 .المواد والطرق2

 :جمع العينات1.2

 حتى 2013-9-1أجريت هذه الدراسة في الفترة من 

عينة دم كامل من  91، تم خاللها جمع 6-10-2013

مل من  3النساء الحوامل. بعد تعبئة االستبيان، تم سحب 

الدم الوريدي في أنابيب اختبار ال تحتوي على مانع 

وخسنت العينات في درجة  المصل،تجلط للحصول على 

 ْم لحين إجراء االختبار.20-

ادة طريقة مستخدمة للكشف عن األجسام المض 2.2

IgG, IgM  

للكشف عن األجسام  ELISAاستخدمت طريقة 

باستخدام  HSV-2لفيروس  IgG, IgMالمضادة 

محاليل جاهسة مصنعة من قبل 

.إيجابية النتائج لوجود األجسام BioCheck,Incشركة

متوسط  يحسب  HSV-2للفيروسالمضادة النوعية 
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 Cut-offقراءة االمتصاص للمحلول العياري 

calibrator القياسية الموجبة والسالبة  والمحاليل

النوعية  دمؤشر األضداوعينات المرضي. يحسب 

IgG, IgM  للفيروس(HSV-2 IgG, IgM 

Index)  بقسمة متوسط االمتصاص لكل عينة على

تفسير نتائج  .Cut-off calibratorمتوسط امتصاص 

 HSV-2 IgG, IgM Indexكانت نتيجة  اكاالتي  إذ

كانت  . إذا((Negativeلنتيجة سالبةأو أقل فا 0.09

-0.91بين  HSV-2 IgG, IgM Indexنتيجة 

ويجب  ((Equivocalفالنتيجة مشكوك فيها  0.99

 HSV-2 IgG, IgMنتيجة إعادة االختبار. إذا كانت 

Index فالنتيجة موجبة 1.00تساوي أو أكبر من 

(Positive). 

 . التحليل اإلحصائي:3.2

وتم تحليلها أكثر  كنسب،المتويرات الفئوية  حساب مت

 Fisher's) واختبار فيشر الدقيق Chiباستخدام مربع 

exact) في التحليل  االرتباط بين المتويرات لتقييم

من  P-valueاإلحصائي وحساب القيمة االحتمالية 

المثبت  16 إصدار spssخالل البرنامج اإللكتروني 

 على جهاس الكمبيوتر.

 :ج. النتائ1.3

 سنة 43-18 نتراوحت اعمار النساء الحوامل ما بي

جميع العينات التي شملتها هذه  (،6 ±28.8) بمتوسط

للكشف عن عيار االجسام المضادة خضعت الدراسة 

عينة  84، وأظهرت النتائج أن HSV-2ضد فيروس 

 HSV-2 IgG المضادة نوعكانت موجبة األجسام 

عينات سالبة بنسبة  7%، بينما كانت 92.3 بنسبة

عينة كانت  43%. كما تبين من خالل النتائج أن 7.7

بنسبة HSV-2 IgMنوع موجبة األجسام المضادة 

%، 52.7عينة سالبة بنسبة  48%. بينما كانت 47.3

سيدة من ذوات  39كما تبين من خالل النتائج أن هناك 

بنسبة   النوعينكاللاإليجابية األجسام المضادة 

فقط اظهرن نتائج سالبة لكال نوعين  سيدات 3و42.9%

من خالل التحليل اإلحصائي أنه ال  نوتبي %.3.3بنسبة 

كما هو موضح .IgG, IgMتوجد فروق معنوية بين 

 .(1وشكل ) جدولفي 

لألجسام  %( للعينات الموجبة والسالبة)عدد يوضح  (1)جدول 

 .HSV-2لفيروس  IgG &IgMالمضادة 

عدد العينات  

 )%(IgMالموجبة 

عدد العينات السالبة 

IgM)%( 
 مجموع

عدد العينات 

 )%(IgGالموجبة 
39(42.9) 45(49.4) 84(92.3) 

عدد العينات 

 )%(IgGالسالبة 
4(4.4) 3(3.3) 7(7.7) 

 (100)91 (52.7)48 (47.3)43 مجموع 

P value = 0.703 

 

 

   الموجبة والسالبة لألجسام المضادةلعينات ا( يوضح عدد 1) شكل

IgG &IgM  لفيروسHSV-2. 

تبين من خالل النتائج المتحصل عليها في هذه كذلك 

سيدة في الثلث األول من الحمل، منهن  18الدراسة أن 

 IgGسيدة ذات إيجابية األجسام المضادة نوع  17

سيدة في الثلث الثاني  26%، وكان هناك 94.4بنسب ة

ذوات إيجابية األجسام المضادة نوع  22للحمل منهن 

IgG  سيدة في الثلث  47%، وكان هناك 84.6بنسبة

ذوات إيجابية األجسام  45األخير من الحمل منهن 

لنتائج %. وبالنسبة 95.7 بنسبة IgGالمضادة نوع

، فقد تبين أن IgMعن األجسام المضادة نوع  الكشف

سيدات في الثلث األول من الحمل ذات إيجابية  9هناك 

للحمل ذوات في الثلث الثاني  ةسيد 12%، و50بنسبة 

سيدة في الثلث األخير  22%، و 46.2 إيجابية بنسبة

%. كما تبين من 46.8من الحمل ذات إيجابية بنسبة 

خالل التحليل اإلحصائي أنه ال توجد فروق معنوية في 

0

50

100

 IgG IgM

84
43

7
48

عدد عينات الموجبة عدد عينات السالبة
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 جدولا هو موضح في مراحل الحمل المختلفة. كم

 (2)وشكل 

لألجسام %( للعينات الموجبة والسالبة )عدد  يوضح( 2) جدول

 . مراحل الحمل حسب HSV-2لفيروس  IgG &IgMالمضادة 

مراحل 

 الحمل

العد 

 الكلي

HSV2-IgG HSV2-IgM 

 تعدد العينا

 موجبة)%( 

عدد 

 تالعينا

 السالبة)%(

 تعدد العينا

 موجبة)%(

 تعدد العينا

 %(السالبة)

الثلث 

 األول

18 17(94.4) 1(5.6) 9(50) 9(50) 

الثلث 

 الثاني

26 22(84.6) 4(15.4) 12(46.2) 14(53.8) 

الثلث 

 الثالث

47 45(95.7) 2(4.3) 22(46.8) 25(53.2) 

 P value= 0.216 P value= 0.965  91 مجموع

 

 

  لعينات الموجبة والسالبة لألجسام المضادةا يوضح عدد ( 2شكل )

IgG &IgM  لفيروسHSV-2 مراحل الحمل. حسب 

البيانات المرفقة مع االستبيان أن حالتان سبق  أظهرت

لهن والدة طفل متخلف كانت ايجابية لجسم المضاد 

IgG  وحالة واحدة فقط أظهرت ايجابية الجسم المضاد

IgM  ،سيدة سبق لها والدة طفل  26ينما وجد أن ب

أظهرت ايجابية سيدات  9و IgGميت كانت ايجابية 

سيدة  26، كذلك أظهرت النتائج أن IgMالجسم المضاد 

 10و IgGإلجهاض كانت موجبة  تعرضت  أنسبق 

. أيضا  IgMالجسم المضاد  سيدات أظهرت ايجابية 

بينت النتائج أن بعض النساء كانت تشتكي من بعض 

 وحرقان عندسيدة تعاني الم  20األعراض فقد كانت 

 ايجابية الجسمأظهرت  سيدة 14و IgGالتبول موجبة 

لجسم سيدة ايجابية  24أظهرت  . كذلكIgMالمضاد 

كانت تعاني من حرقان حول منطقة الفرج  IgGالمضاد 

وتبين  .IgMسيدة أظهرت ايجابية  الجسم المضاد  15و

 من خالل التحليل اإلحصائي أنه ال توجد فروق معنوية

وق في حين أظهرت وجود فر IgGلجسم المضاد 

لمن سبق لهن والدة طفل  IgMلجسم المضاد معنوية 

وكذلك لمن تعاني من  إلجهاضميت وسبق تعرضهن 

( 3وشكل ) كما موضح في جدول حرقان عند التبولالم 

 .(4و)

وعالمات وتاريخ  HSV-2 IgGيوضح عالقة بين  (3)جدول 

 لنساء الحوامل. السريرية

العدد  

 الكلى
HSV-2 IgG p value 

 
 

موجبة عدد 

)%( 

عدد  سالبة 

)%( 
 

سبق والدة طفل 

 نعم   تخلفم
2 2(100) 0(0) 

1.000 

 (6.8)7 (92.1)82 89 ال       

سبق والدة طفل 

 ميت   نعم 
29 26(89.7) 3(10.3) 

0.675 

 (6.5)4 (93.5)58 62 ال       

سبق تعرضت 

 إلجهاض نعم 
32 29(90.6) 3(9.4) 

0.693 

 (6.8)4 (93.2)55 59 ال      

تعاني الم وحرقان 

 عند التبول نعم 
21 20(95.2) 1(4.8) 

1.000 

 (8.6)6 (91.4)64 70 ال

تعاني حرقان حول 

 الفرج  نعم 
27 24(88.9) 3(11.1) 

0.419 

 (6.2)4 (93.8)60 64 ال

 

 

وعالمات وتاريخ  HSV-2 IgG( يوضح عالقة بين 3) شكل

 لنساء الحوامل. السريرية

وعالمات وتاريخ  HSV-2 IgMيوضح عالقة بين  (4) جدول

 لنساء الحوامل. السريرية

1722
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العدد  

 الكلى
HSV-2 IgM 

p 

value 

 
 

عدد موجبة 

)%( 

عدد  سالبة 

)%( 
 

سبق والدة طفل 

 نعم   تخلفم
2 1(50) 1(50) 

1.000 

 (52.8)47 (47.2)42 89 ال       

سبق والدة طفل 

 ميت   نعم 
29 9(31) 20(69) 

0.034* 

 (45.2)28 (54.8)34 62 ال       

سبق تعرضت 

 إلجهاض نعم 
32 10(31.2) 22(68.8) 

0.024* 

 (44.1)26 (55.9)33 59 ال      

تعاني الم وحرقان 

 عند التبول نعم 
21 14(66.7) 7(33.3) 

0.042* 

 (58.6)41 (41.4)29 70 ال

تعاني حرقان حول 

 الفرج  نعم 
27 15(55.6) 12(44.4) 

0.303 

 (56.2)36 (43.8)28 64 ال

 ذات داللة معنوية %  5اقل من  p value*قيمة 

 

 

وعالمات وتاريخ  HSV-2 IgMيوضح عالقة بين  (4شكل )

 لنساء الحوامل. السريرية

                          المناقشة:2.3

تحصل في كل أنحاء العالم  HSV-2اإلصابة بفيروس  

ولكن الوبائية تتفاوت بين مختلف الدول. اإلصابة 

التناسلي في النساء الحوامل شائع وقد يكون  بالهربس

والخطورة تكمن من انتقاله للجنين  خطيرة،بمضاعفات 

عندما تحدث اإلصابة األولية لألم خالل المرحلة الثالثة 

   ]7[الوالدة.للحمل مع قرب 

 المضادة أجسام ايجابيةتبين من هذه الدراسة أن نسبة 

%( 92.3كانت أعلى ) HSV-2لفيروس  IgGنوع 

 HSV-2 IgMمن نسبة انتشار األجسام المضادة نوع 

(، وبمقارنة النتائج المتحصل عليها في هذه (47.3%

الدراسة مع نتائج بعض الدراسات األخرى في دول 

اؤها في السعودية العربية والتي منها دراسة تم إجر

لنساء حوامل بدون أعراض والتي تبين من خاللها أن 

 HSV-2لفيروس IgGنسبة األجسام المضادة  نوع 

%، تبين أن نسبة اإلصابة بين النساء اللواتي 6.5كانت 

  IgMشملتهن الدراسة الحالية أعلى، كما كانت نسبة

ا بالمقارنة بالدراسة  0.5% وهي منخفضة نسبيا

 تي أجريتالوبمقارنتها مع األبحاث ]9[.يهالمتحصل عل

أن نسبة اإلصابة بمنطقة  لوحظفي بعض الدول المتقدمة 

الدراسة أعلى من نتائج دراسات تلك الدول والتي منها 

بنسبة  HSV-2 IgGدراسة في تركيا كانت بها 

وفي ألمانيا  ]10[.%13.8كانت بنسبة  IgM% و 63.1

 %.18في النساء الحوامل  IgG-HSV 2كانت نسبة 

وفي    ]12[.%17.3دراسة في فرنسا كانت  يوف ]11[

لنسبة في النساء بصفة دراسة في البراسيل وجد أن ا

 ]13[.%15.6عامة 

سيدة من ذوات اإليجابية  39أظهرت النتائج أن هناك 

كال النوعين. وهي أعلى من  المضادة يحملناألجسام 

والتي كانت  2003سنة  Nizamiالنتيجة التي سجلها 

كما سجلت النتائج أن السيدات   ]10[%.44.4بنسية 

اللواتي في الثلث الثالث من الحمل هن أكثر إيجابية 

غانا  دراسة في أظهرتبينما  .IgMو  IgGللنوعين 

أعلى نسبة سجلت لنساء حوامل في الثلث  ونيجيريا أن

VHS- 2الـ  وجود إنكما بينت   ]7][3[الحمل.الثاني من 

IgG  على عبور المشيمة إلى الجنين ، مما  قادر الدمفي

ولكن في حالة األم  ،المواليد الجدد يمنع العدوى عند

ال يمكنه  HSV-2 IgMفان ، إصابة حديثةالمصابة 

ائع عبور المشيمة فحدوث العدوى للمواليد يكون ش

استخدام األدوية يجب  الطبيعية.خاصة في الوالدة 

إعادة تنشيط  للفيروسات في الحمل يقلل منالمضادة 

إصابة المواليد ويمنع  البسيط،عدوى فيروس الهربس 

 ويقلل من الحاجة إلى الوالدة الوليدي،الهربس ب

 مصاباتقيصرية للنساء العملية ال تجرى .القيصرية
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HSV-2  6–4 خر الحمل منااو فيأولية إصابة 

نتاج األجسام المضادة إ يستطعنال  نوذلك ألنه أسابيع،

  ]7[الوالدة.قبل  قمع تكاثر الفيروسل

 كما أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن هناك سيدات

 IgMوIgG ذوات إيجابية األجسام المضادة  نوع 

تعرضن لإلجهاض مسبقا ومنهن من أنجبن أطفال 

عضهن ولدن أطفال ميتين، وهذه متخلفين عقليا، كما أن ب

من  الهربساإلصابة بفيروس  قد يكونالحاالت 

مسبباتها، وهذه النتائج تتشابه مع النتائج المسجلة في 

كما  ]16][15][14[.أجريت في الهند والنرويج  الدراسة

بعض ل التي أجريت في نيجيريا اإلحصائية نتائجأظهر 

مضاعفات الوالدة األمومية السابقة لدى المستفتيات أن 

طت بشكل كبير بتاريخ ارتب HSV-2 IgG  الـ  إيجابية

وفاة الجنين داخل الرحم و  ، اإلجهاض العفوي السابق

نساء اللواتي لل يجب إجراء فحص والتشوهات الخلقية.

 ]7[.ي من هذه التواريخ التوليدية السيئةألعرضن ت

 التـوصيـات. 4

البسيط خطورة على المجتمع  الهربسيشكل فيروس  

لذلك يجب وضع برامج توعية وبرامج لتعريف 

 الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه. 

البسيط بشكل دوري  الهربسالتحري عن فيروس 

 اإلنجاب.خاصة النساء في سن 

دعم أبحاث ودراسات أخرى أدق لمعرفة أسباب 

 وأجنتهن.الفيروس وخطورته على الحوامل اإلصابة ب

 كلمة شكر 

نتقدم بجسيل الشكر لكل من تعاون معنا في انجاس هذا    

 رقية مــحمد مــحمد البحث ونخص بالذكر كل من

 .مفتــاح القادر فاطــمة عبدو اشعيوي
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