
 

 

 ملخص

Human herpes virus- 8 (HHV-8) : Prevalence in the Palestinians and the induction of 

antibodies in experimental animals 

 

 يختظح  HerpesVirus انٓٛشتس فٛشٔس يٍ إَٔاع ثًاَٛح عهٗ انتعشف تى ْزا ٕٚيُا حتٗ

-HSV-1 Herpessimplex virus) )األٔل ٚشتسِال فٛشٔس ْٕ عهّٛ انتعشف تى يا أٔل. تاإلَساٌ

  HerpesVirus-8( HHV-8 )ثًاَٛح سقى انثشش٘ انٓٛشتس فٛشٔس ْٕ عهّٛ انتعشف تى يا ٔآخش. 1

Humanٔ انعانًاٌ قثم يٍ 1994 عاو رنك Moore   ٍٔوChang  )1,9(. انذساساخ أشاسخ ٔقذ 

 أكسثٓا يا ْٕٔ( Kaposi's Sarcoma)كاتٕسٙ سشطاٌ يع(  HHV-8 )نـ  عالقح ٔجٕد إنٗ انٕتائٛح

 Kaposi تسشطاٌ انًشتثظ انٓٛشتس اسى" أٚضا

 kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) .)8( 

(   prevalence )اَتشاس يذٖ نفحض  Western blot تقُٛح تطثٛق تى انذساسح ْزِ         فٙ

 انـ تشٔتٍٛ ضذ(  antibodies )انًضادج األجساو ٔجٕد فحض طشٚق عٍ HHV-8 تانـ اإلطاتح

ORF-65 ٙيعذل ٔ انفهسطُٛٛح انعُٛح فٙ% 19 تًقذاس اَتشاس يعذل عهٗ انحظٕل تى ٔقذ انًظاتٍٛ ف 

. اإلسشائٛهٛح انعُٛح فٙ%  18.8 ٚقاسب

 انًُاعٙ انضٕئٙ انْٕج تقُٛح تاستخذاو األٔل انٓٛشتس فٛشٔس اَتشاس يذٖ دساسح تى كًا 

(Immunofluorecent assay)ٙانفهسطٍُٛٛٛ   نذٖ% 88 تُسثح اَتشاس يعذالخ إنٗ أشاسخ ٔانت ٔ 

 تحٛث  نهتكشاس قاتهح َتائج عهٗ انحظٕل فإٌ انًعذالخ، ْزِ يٍ انشغى ٔعهٗ اإلسشائٛهٍٛٛ نذٖ% 94

 انًظهٛح انفحٕص قذسج تحسٍٛ ٚتطهة االَتشاس يذٖ نذساسح  (reliable) عهٛٓا االعتًاد ًٚكٍ

(serological tests) نهًُاعح يثٛشج ٔاحذج  يادج يٍ أكثش استخذاو عهٗ انقادسج االختثاساخ كتطثٛق 

(antigen) انفٛشٔس ضذ انًُاعٛح األجساو الكتشاف. 

 لفيروس الييربس (DNA )وقد تم الكشف عن وجود الحامض النووي الرايبوزي االأكسجيني

وىذا يشير ألىمية التأكد  polymerase chain reaction (PCR) باستخدام تقنية (HHV-8) الثامن

 .من خمو الدم و منتجاتو من ىذا الفيروس عند استخداميم ألغراض بشرية
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إن استخدام الحامض النووي الرايبوزي االأكسجيني في التطعيم ضد األمراض المعدية ىو أحد 

الطرق الجديدة الواعدة، فيو يتعامل مع الجين نفسو بدل التعامل مع الكائن الدقيق المسبب 

. المباشرلممرض

 expressionفي ىذه الدراسة تم حقن ناقل مضيف مساعد لمجين في التعبير عن خصائصو 

vector))  والذي يحتوي عمى جينLANA الخاص بفيروس الييربس الثامن في فئران التجارب مما 

من ناحية أخرى تولدت أجسام مضادة ضد فيروس الييربس . أدى إلي تولد أجسام مضادة ليذا الجين

الثامن لدى أرانب مخبرية عندما تم حقنيا بواسطة الببتيدات المصنعة والتي تم اختيارىا عمى أساس 

لقد أظيرت النتائج إمكانية   .ORF 68و ORF 73  الخصائص الممنعة السائدة في منتجات ال 

استخدام  ىذه األجسام المضادة المتولدة في اختبار تطور التمقيح بواسطة الببتيدات المصنعة، كما 

  ..أظيرت إمكانية استخداميا في تشخيص اإلصابة بفيروس الييربس الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 
 


