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 דימום תוך עיני כביטוי של זיהום חד בנגיף 
אפשטיין–בר
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מפרשת החולה
צעיר בן 18 שנים, ברקע בריא ומחוסן כפי 
גילו, התקבל לאשפוז בגין חום, כאבי ראש, 
ימים טרם  גרון מזה עשרה  וכאבי  חולשה 
ימים טרם התקבלותו  התקבלותו. חמישה 
חיידקית  גרון  דלקת  של  אבחנה  בעקבות 
לוע(,  תרבית  לקיחת  )ללא  סטרפטוקוקית 
באמוקסיצילין.  אמבולטורי  טיפול  הוחל 
בעקבות הטיפול הופיעה תיפרחת כתמית–
על  )מקולופפולרית( שהתפשטה  נקודתית 
פני הגפיים, הגו והפנים. בנוסף לתיפרחת 
הגופנית  בבדיקתו  נצפו  האמורה,   )Rash(
מוגדלים  שקדיים  למחלקה  בהתקבלותו 
מכוסים בתפליטים, שריעות הטחול אשר 
מושש 2 ס"מ מתחת לקו הצלעות, ואודם 

דו צדדי בלחמיות )תמונה 1(. 

במהלך אשפוזו של הנער, בוצעה בדיקה 
סרולוגית שאיששה את האבחנה של זיהום 
חד בנגיף אפשטיין־בר. הוא טופל תמיכתית 
עם שיפור קליני ניכר. בבדיקת רופא עיניים 
נמצאו דימומים תת לחמיתיים בלבד, ללא 
כל ממצא לפתולוגיה נלווית אחרת בעיניים. 
לחמיתי  תת  לדימום  מבדלת  באבחנה 
טראומה,  הכוללות:  שונות  סיבות  נכללות 
שבריריות יתר של כלי הדם בלחמית, ליקויי 
וולסלבה  ותמרון  לחץ־דם,  יתר  קרישה, 
לדוגמה  אגרסיבי,   )Valsalva manuver(
הנער   .]1[ הקאה  או  חזק  שיעול  לאחר 
הסיבות  כל  את  שלל  במחלקתנו  שטופל 
המוזכרות. בסקירת ספרות שערכנו אותרו 
רק שתי פרשות חולים נוספות שדווח בהן 
על דימומים תת לחמיתיים בעקבות זיהום 
]3,2[. באחת מפרשות  בר  בנגיף אפשטיין 

בתסמינים  הדימום  לווה  הללו  החולים 
ראייה  אובדן  ביניהם  נוספים,  עיניים  תוך 
וכאב, ובממצאים נוספים בבדיקת עיניים, 
הענבייה  ודלקת  בלחמית  חדה  דלקת  כמו 

)אובאיטיס(.

לסיכום
להביא  עשוי  אפשטיין־בר  בנגיף  זיהום 
קליניים.  ביטויים  של  נרחב  למכלול 
הם  צדדיים  דו  תת־לחמיתיים  דימומים 

ביטוי נוסף לפגיעה מנגיף זה. • 
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תמונה 1: 
דימומים תוך לחמיתיים


