
 
 

 (Herpes Simplexهرپس ژنیتال )

سل سی یاهرپس یکی دیگر از بیماریی یا ویروس تبخال تنا شونده از راه جن ست که عامل آن دو نوع  STD های منتقل  ا

نیز  HSV-1شدود  یم جادیا HSV-2 روسیتوسد  و یموارد تبخال تناسدلدر اکثر . باشددمی HSV-2 ای HSV-1 روسیو

سی دهانی ست اغلب با رابطه جن سل عالئم. مرتب  ا سل هیناحدر  عاتیضا ایزخم  صورتبه  یتبخال تنا ران  ای مقعد  یتنا

  .یابندمیتظاهر 

 بالینی عالئم

بسیار عالئم یا دهند را نشان نمیی مشخصی بیشتر افراد مبتال به ویروس هرپس سیمپلکس هیچ گونه عالئم یا نشانه

 .دهندفی را نشان میخفی

 :عالئم تبخال تناسلی در صورت وجود عبارتند از

 .شودشریک جنسی آلوده آغاز می تماس باروز پس از  ۱۰تا  ۲درد یا خارش که ظرف 

 .های سفید کوچک که ممکن است چند روز بعد ظاهر شوندهای قرمز کوچک یا تاولبرجستگی

 .آیدگیرند و از آنها خون یا چرک بیرون میها شکل میهایی که با پاره شدن تاولزخم

 و درد عفونت  رفتن بین از زمان تا است ممکن همچنین. شوند ها ممکن است باعث درد و سوزش هنگام ادرارزخم

 نزالوآنف به شبیه هایینشانه و عالئم است ممکن بیماری بروز اوایل در. باشد داشته وجود تناسلی یناحیه در حساسیت

 .وجود داشته باشد تب و عضالنی درد سردرد  ران  کشاله در لنفاوی غدد تورم مانند

 های انتقالراه

 عیما وتبخال  زخم  عاتیضددا  واژن  بزاق ترشددتات  یمن عیبدن  از جمله ما عاتیما توسدد ممکن اسددت  یتناسددل تبخال

شود. سل داخل تاول منتقل  شده  قیاز طر یتبخال تنا سی متافظت ن ست ایمقاربت جن آلوده  جنسی کیشر بای تماس پو

انتقال . یابداحتمال ابتال به ویروس افزایش می قرار داشددته باشددند  تبخال های باز در تماس بااگر زخم شددود.یمنتقل م

 ممکن است.   نیزنشان نداده باشد ی راعالئم یجنس کیاگر شر یحت یتبخال تناسلویروس 

 تشخیص

 Herpes Selectو   ELISA IgG 2and  1Select  sHerpe شامل در خون  HSV-2و  HSV-1 یبررس هایشیآزما

Immunoblot IgG 2and  1 2 ویروس. هستند-HSVسل جادیعامل ا نیشتری  که ب ست   یتبخال تنا هفته پس  سها

پس از هفته  6تا  4به مدت  توصددیه می کنندپزشددکان بنابراین   ویروس قابل شددناسددایی اسددت عرضاز قرار گرفتن در م

کشت .باشدمی %99تا  HSV 93-2ص ها برای تشخیحساسیت و اختصاصی بودن این تست. تماس  آزمایش انجام شود

شده   سوآبی که از زخم باز گرفته  ست.از دیگر روشتبخال  با  صی ا شخی ست های ت  دو یا چند روز زمان نیاز انجام این ت



 
 

زمانی  وبه دست آید  کاذبدارد. در صورتی که ویروس فعال کافی در نمونه وجود نداشته باشد . ممکن است نتایج منفی 

 ساعت از زمان بروز عالئم نگذشته باشد. 48بیش از که دهد میرخ 

PCR DNA HSV: شود. داده میدیگر مانند مایع نخاعی تشخیص  اتدر خون یا مایع ویروس این روش مواد ژنتیکی در

PCR  تر از کشت است  در شرایطی ویروس و همچنین نوع ویروس هرپس را شناسایی کند. از آن جا که این تست حساس

 .کاربرد دارد نیزکه تعداد ویروس کم است )مانند آنسفالیت ویروسی( 

است. شود که فرد دارای تاول روی ناحیه تناسلی میداده  درخواست زمانی DNA HSV آزمایشو هرپس ویروس کشت 

داشته  را نسفالیتآهای گیرد که فرد عالئم و نشانهمیممکن است زمانی مورد استفاده قرار  DNA HSV همچنین تست

 .باشد

 .فعال است HSV-2 یا HSV-1 نشان دهنده عفونت HSV DNA آزمایش مثبتکشت مثبت هرپس سیمپلکس یا 

دهد که ویروس هرپس سیمپلکس شناسایی نشده است  اما به طور قطع نشان می PCR آزمایش منفی کشت منفی یا نتیجه

و یا  آن ممکن نبودهشامل تعداد بسیار کمی ویروس باشد که شناسایی نمونه کند. ممکن است وجود ویروس را رد نمی

 .کن است تکرار شود  آزمایش ممپابرجا باشدحاوی ویروس در حال تکثیر فعال نباشد. اگر شک به وجود تبخال همچنان 

اسایی شنرا کند  های ایمنی را که بدن در پاسخ به عفونت تبخال تولید میروتئیناین آزمایش پ : HSVبادیآزمایش آنتی

کند و این می  IgMشروع به تولید  HSV کند. چند روز پس از ابتال به عفونتبادی تولید مینماید. بدن دو نوع آنتیمی

برای چند هفته  IgG شود. سطوحتولید می  HSV IgGها ممکن است در چند هفته قابل تشخیص باشند. سپس بادیآنتی

آلوده شده است  این   HSV شود. هنگامی که فرد بهیابد و در خون تثبیت میبه آرامی کاهش میسپس یابد  افزایش می

 HSV-و HSV-1 تواند هر دو نوع ویروسیمی HSV بادیآنتیدهد. تست امه میاد  HSV IgGفرد به تولید مقادیر کمی از

تواند برای تشخیص عفونت یا کشت  حساس نیست  می PCR اگر چه به اندازه HSV بادیرا شناسایی کند. آزمون آنتی2 

 د.شونه به صورت جداگانه جمع آوری های خون چندین هفتمورد استفاده قرار گیرد  البته در صورتی که نمونه HSV حاد

به طور قابل توجهی افزایش   در صورتی که سطح آنتی بادی شوندمقایسه می HSV IgG بادیسطوح آنتی در این حالت

ها  مانند همچنین ممکن است برای غربالگری برخی از جمعیت   نشان دهنده عفونت فعلی است. تست آنتی بادیباشد یافته

 HSV هستند  و یا برای یک عفونت HIVعضو و کسانی که مبتال به عفونت های پیوندافراد فعال از لتاظ جنسی  گیرنده

 .قبال مشخص شده  استفاده شود

ماه  ششهفته تا  سه HSV-2 یها یباد یآنتاولیه و  ماه پس از ابتال به عفونت ششتا هفته  دو HSV-1 یها یباد یآنت

 . شوندتشخیص داده می ELISAها به روش بادیمدت آنتیر طول این د. اولیه قابل شناسایی هستندپس از ابتال به عفونت 

 .نشان دهنده عفونت فعال یا اخیر است مثبت IgM بادیآنتی آزمایش

 .نشان دهنده عفونت قبلی است IgG بادی مثبتآنتی آزمایش

شود  نشان دهنده می های حاد اندازه گیری  که با مقایسه نتایج حاصل از نمونه IgGهایبادیافزایش قابل توجه در آنتی

 .عفونت فعال یا اخیر است

 هایبادیاینکه بدن برای شروع تولید آنتی یا نبوده HSV در معرض نی است که فردبه این مع HSV بادینتایج منفی آنتی

HSV زمان نداشته است. 



 
 

 

 رماند

 شوند.بیماری تجویز میو کنترل عالئم  یریشگیپ یبرا ی حاضرروسیضد و یداروها داروی خاصی جهت درمان موجود نیست.

توس   اغلب تینسفالآکنند.  جادیا تیآنسفال ای تیتوانند مننژیم در صورت عدم درمان  هرپس یهاروسیوانواع از  یبعض

HSV-1 اغلب توس   تیکه مننژ یشود  در حالیم جادیاHSV-2 مکرر  تیهرپس با مننژ یهاروسیشود. ویم جادیا

پایداری کشد و یروز طول م 7تا  ۲که به مدت  تیمننژ یحمالت ناگهان با  که هستند( مرتب  الرتمو تی)مننژ یتیلنفوس

وجود مننژیت یا آنسفالیت نمونه از مایع مغزی  در صورت شک به شود.یسالها مشخص م ایهفته ها  ماه ها  تا برخی از عالئم

  شود.نیز گرفته می )CSF( نخاعی

 

 در بارداریتبخال تناسلی 

   احتمال انتقال ویروس به نوزاد در طول زایمان وجود دارد که در این صورت ویروسعفونت فعال باشد یاگر مادر دارا

باعث  و تاثیر گذارد ی نوزادداخل یبه اندام ها یحت ای و یمرکز یعصب ستمیها  دهان  سپوست  چشم یتواند بر رویم

در اواخر بارداری به  مادراگر . است ل ضرورت انجام سزارینمادر به تبخال تناسلی از دالیابتالی . اندام و مرگ شود یینارسا

های متافظ بادیآنتینوزاد بسیار باالست. به این دلیل که سیستم ایمنی مادر   ابتالیویروس تبخال تناسلی آلوده شود  خطر 

هایی را برای مقابله با بادیاند  آنتیکه از قبل مبتال به عفونت تبخال بوده مادرانیدر برابر این ویروس را تولید نکرده است. 

 .ظت کندتواند از جنین نیز در مقابل این ویروس متافویروس دارند که می
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