
  

 

 

 الفیروس المضخم للخالیا 

Cytomegalovirus (CMV) 
 

  

 ؟ CMVما ھو فیروس 
What is CMV? 

 
الفیروس المضخم للخالیا ھو فیروس شائع یمكن أن یصیب أي   •

شخص من السكان بصفة عامة أیًا كان عمره. وقد تعرض نصف 
األشخاص تقریبًا لإلصابة بالفیروس المضخم للخالیا قبل أن یصبحوا 

 بالغین.

 
 ماذا یمكن أن یفعل الفیروس المضخم للخالیا؟ 

What can CMV do? 

في حالة شخص یحمل عضو مزروع، قد یتسبب الفیروس المضخم  •
قد إلى الحادة. و الخفیفةللخالیا في اإلصابة بمرض یشبھ اإلنفلونزا 

 یتسبب كذلك في عدوى حادة في األمعاء أو الرئة أو العضو المزروع.

 
 كیف ینتشر الفیروس المضخم للخالیا؟ 

How is CMV spread? 

الیا في سوائل الجسم مثل اللعاب أو الدم. یعیش الفیروس المضخم للخ •
وقد یصاب األشخاص بالفیروس المضخم للخالیا بعد التواصل عن 

 قرب مع شخص مصاب.

بمجرد أن یصیب الفیروس المضخم للخالیا أي شخص، یستمر وجود  •
الفیروس في الجسم طوال الحیاة. ویكون معظم الوقت غیر نشط 

 (كامن).

المضخم للخالیا من عضو مزروع إذا كان یمكن أن ینتشر الفیروس  •
 المتبرع بالعضو مصابًا بالفیروس المضخم للخالیا خالل حیاتھ.

 

 ما أھمیة الفیروس المضخم للخالیا بعد زراعة األعضاء؟ 
Why is CMV important after transplant? 

یمكن أن یصبح الفیروس المضخم للخالیا نشًطا بعد زراعة العضو  •
المضادة للرفض التي یلزمك تناولھا. وتزید احتمالیة  بسبب األدویة

ظھور األعراض على متلقي األعضاء المزروعة بسبب الفیروس 
المضخم للخالیا النشط، وال سیما إذا لم یتعرضوا لإلصابة بالفیروس 

 المضخم للخالیا قبل زراعة العضو.

 اءستتم مراقبة المرضى عن قرب بعد الزراعة، وقد یلزمھم تناول دو •
 للسیطرة على عدوى الفیروس المضخم للخالیا.

 ما ھي أعراض الفیروس المضخم للخالیا؟ 
What are the symptoms of CMV? 

 
ھناك العدید من األعراض لعدوى الفیروس المضخم للخالیا المحتملة. وقد 

 تتضمن:
 اإلسھال▪ اإلرھاق          ▪ 
 ألم بالعضالت▪ حمى/ ارتعاش      ▪ 
 

األعراض ال یعني إصابتك بالفیروس المضخم للخالیا. ولكن إذا  إن ظھور
 الحظت وجود أي من تلك األعراض، فتواصل مع عیادة زراعة األعضاء.

 

 كیف أعرف أنني مصاب بالفیروس المضخم للخالیا؟ 
How do I know I have CMV? 

 
یتم اكتشاف الفیروس المضخم للخالیا بإجراء فحص دم. ستقوم عیادة  

 زراعة األعضاء بإجراء فحص دم منتظم الكتشاف وجود الفیروس.
 

 ھل یجب عالج الفیروس المضخم للخالیا؟ 
Does CMV need to be treated? 

  
إذا كان مریض الزراعة لدیھ عدوى نشطة، فمن المھم البدء في العالج في 

 أقرب وقت ممكن.

 كیف یتم عالج الفیروس المضخم للخالیا؟ 
How is CMV treated? 

 
یتم عالج الفیروس المضخم للخالیا باألدویة المضادة للفیروسات (مثل:  

 فالجانسیكلوفیر أو جانسیكلوفیر).

 كیف یمكن منع الفیروس المضخم للخالیا؟ 
How is CMV prevented? 

 
یتم فحص جمیع المتبرعین والمتلقین الكتشاف وجود الفیروس المضخم  

للخالیا. إذا كنت معرًضا لخطر اإلصابة بالفیروس المضخم للخالیا، فقد یصف 
لك الطبیب دواء فالجانسیكلوفیر لفترة من الوقت بعد جراحة الزراعة لمنع 

 الفیروس المضخم للخالیا من التحول إلى الحالة النشطة.
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