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תיאור מקרה

מחוסן, בריא ברקע, בן שנה וארבעה חודשים•

ללא רקע של צפצופים בעברו או אסתמה במשפחה•

שיעול ופצעים בפה, חום-1פניה •

מיעוט אכילה ואפטיות, קוצר נשימה-2פניה •

•AOM ,זינאט

RLLתסנין ב-ח"צל•

הפנייה דחופה למיון לאור התדרדרות קלינית•



במיון

80%סטורציה , ללא חום•

-בדיקה גופנית•

מצב כללי ירוד•

עזרשימוש בשרירי , דיספנאי, טכיפנאי•

פצעים מפושטים בחלל הפה•

אקספיריום מוארך, יותר מימין, צ"קרפיטציות דו•

30Kלויקוציטוזיס -מעבדה

CRP 25



במיון



אשפוז
מחלקת ילדים< -טיפול נמרץ •

IV cefuroxime

Bronchodilators

Systemic steroids

חום חדש-החמרה•

אקספיריום מוארך, צ"קרפיטציות דו•

צפטריאקסון•



המשך התדרדרות קלינית ומעבדתית•

הפרעה בתפקודי כבד, עלייה במדדי דלקת•

צ"תפליט דו-ח"צל•

ניקור פלאורלי•







טזוצין•

המשך ברונכודילטורים וסטרואידים•

נגעים חדשים בחלל הפה, חום מתמיד-הטיפולתחת •

ללא שיפור קליני•

תרביות דם שליליות•

משטף אף לוירוסים שלילי•

•PCRמיקופלסמה וליגיונלה שלילי

פטריות שלילי, תרבית שלילית-נוזל פלאורלי•

•PCR1-לחיוביHSVדם ונוזל פלאורלי, מנגעים אורלים



אציקלוביר•

הפסקת סטרואידים•

שיפור הדרגתי•

שבועות אשפוז4שחרור לאחר •





FOLLOW UP
שנה וחצי לאחר שחרור•

בריא•

ללא זיהומים משמעותיים•

ללא אשפוזים•

תפקוד  , אפיון תאים, משלים, נוגדנים-בירור חסר חיסוני•

.HIV, לימפוציטים

ללא קליניקה  , ללא זיהומים משמעותיים, בריא-4מעקב טלפוני גיל •

.נשימתית



דיון

ילד בריא•

ללא היסטוריה של זיהומים קשים•

ללא רקע משפחתי•

סטרואידים סיסטמים-אתגר חיסוני יחיד•

זיהום הרפטי לפני פנאומוניה•

5מעל , לא יוחס לקליניקה נשימתית-ויראלי -ללא צורך בטיפול אנטי•

ימים

שיפור לאחר התחלת אציקלוביר והפסקת סטרואידים•



Community Acquired 

Pneumonia
אטיולוגיה ויראלית•

•Self limiting

 ,adeno)תפליט לרוב משני לזיהום חיידקי ראשוני או שניוני •

influenza)

הרפס אינו פתוגן אופייני•

עבודות עדכניות המראות יתרון בשימוש בסטרואידים סיסטמיים •

לטיפול בפנאומוניה עם תפליט





HSV 1

פתוגן שכיח•

גניטליה, מוקוזת הפה, עיניים, עור-זיהומים נפוצים•

בנוירוניםלטנטי •

•Herpes gingivostomatitis-  וזיקולות כואבות ומפושטות בחלל הפה

יום7-14החלמה ספוטנטית תוך . מלווה בחום וסירוב אכילה

שעות מוריד חומרה ומשך מחלה72אציקלוביר פומי תוך -טיפול•

דיווחי מקרה בודדים על זיהומים נשימתיים•

ראקטיבציה במבוגרים מוחלשי חיסון, ילודים, ילדים מוחלשי חיסון•





Neonatal Herpes 

לידות1:3000-5000•

לרוב הדבקה במעבר בתעלת הלידה•

,  כוריורטיניטיס, וזיקולות עוריות-הדבקה תוך רחמית•

מיקרוצפלי, נקטיביטיס'קרטוקונג

-לאחר לידה/הדבקה בתעלת לידה•

פה, עיניים, מעורבות עור1.

(פה, עיניים, עור-)+אנצפליטיס 2.

75%.  תמונה דמויית ספסיס. רב מערכתית-מחלה מפושטת3.

.הפרעה בתפקודי כבד, פאנציטופניה. פריחה עורית





סיכום

ילד בריא עם פנאומוניה קשה לאחר זיהום אורלי של הרפס•

טופל בסטרואידים לאור קליניקה נשימתית עם תמונה חסימתית•

אנטיביוטיללא שיפור תחת טיפול •

הוכחה לזיהום מפושט בהרפס•

שיפור לאחר הפסקת טיפול בסטרואידים ומתן אציקלוביר•

יש לשקול מתן סטרואידים סיסטמיים בילד •

המתייצג עם זיהום הרפטי לביאלי וקליניקה  

נשימתית


