
 المكورات سلبية الغرام

Gram – Negative Cocci 
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 Neisseria النايسريا

 تصطف بشكل مزدوجات, مكورات سلبية الغرام -•

 .تشبه حبات البن المتقابلة -•

 هناك أنواع مطاعمة في فلورا الفم والبلعوم                                                                          •
 والمهبلوالحنجرة 

 :تضم نوعين ممرضين هامين•

 البنية النايسرياالسحائية و  النايسريا ---

 (LPS-LOS)داخلي  ذيفانلها  •

 

يعطل  80الدم المسخن بدرجة )  الشوكوالتياآلغار نموها األفضل يكون على •
والتي  المدمىالمعادن السامة الزهيدة و الحوض الدسمة الموجودة في اآلغار 

 (.تثبط نموها 

 األكسيدازيجابية إ•
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 السحائية النايسريا

Neisseria meningitidis 

 اإلنسان هو الثوي الوحيد•

 تنتقل بالقطيرات التنفسية المحمولة بالهواء•

,                                           ٪5هناك حملة ال عرضيين مزمنين •

 .٪35تزداد النسبة في التجمعات 

 (Aالزمرة . )السبب األشيع ألوبئة التهاب السحايا •

٪ من التهاب 80الرئوية تسبب  والعقدياتالسحائية  النايسريات•

 السحايا عند البالغين
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 عوامل الفوعة

 تقاوم البلعمة: السكاريدالمحفظة عديدة  -1•

 LPSالذيفان الداخلي  -2•

 :  IgAالمناعي   الغلوبولين بروتياز -3•

 هام في االلتصاق بأغشية السبيل التنفسي العلوي    

 دون مناعة   المحفظيزمرة مصلية تبعا للمستضد  13تحوي  - 

 .  متصالبة بينهم  
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 السحائية النايسرياتوبائيات 

السحائية في بلعومهم  النايسريات٪ من األصحاء يحملون 5-35•
 األنفي

 .  A,B,C,Y,W135أكثر الزمر المسببة للخمج •

•  A هي األكثر تسببا باألوبئة 

 :اإلصابة مؤهبات•

 ذراري شديدة الفوعة -1

 غياب األضداد: مضيف مستعد -2

 .سنوات  3˃ األطفال  -3

 المصابون بعوز مناعي لمكونات المتممة األخيرة -4

 االكتظاظ والظروف الصحية والسكنية السيئة -5
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 الموجودات السريرية

 التهاب حلق خفيف  -البلعوم األنفي: المدخل•

 :التهاب السحايا -•

 رهاب  – إقياء  -صالبة نقرة –صداع  –حمى 

 ....ضياء 

ارتفاع الكريات البيض العدلة في الدم                                           
 .وفي السائل الدماغي الشوكي

 : بالسحائياتنتان الدم إ•

 :فريدريكسون ووترهاوساألخطر ويسمى  متالزمة 

     –نقص صفيحات  -منتشرة فرفريات –صدمة  –حمى شديدة )   

 .(وقصور الغدة الكظرية -تخثر منتشر داخل األوعية     

6 



 التشخيص المخبري

 :  يجب أن يتم بشكل سريع ودقيق وإسعافي•

 

 ملونة بغرام من السائل الدماغي الشوكي  لطاخة - 1

مزدوجات سلبية : عطاء الصاداتإوتؤخذ قبل ( يفضل الثفالة ) 

 ب .الغرام داخل وخارج ك
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 التشخيص المخبري•
 س د ش أو الدم  لل: الزرع - 2
 ٪5بنسبة  CO2المحضون بجو  الشوكوالتي اآلغارعلى وسط •

 مستعمرات شفافة بطيئة النمو         

 .C السيتوكرومتحري أنزيم : إيجابي اختباراألكسيداز•

 

 

 

 

 

 مستعمرات تخمر الغلوكوز والمالتوز-
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 التشخيص المخبري

:                                                          الالتكساختبار تراص  - 3
.              في السائل الدماغي الشوكي  المحفظيةكشف المستضدات 

 (الطفاوة ) 

 

 

 

 

 

 .نلجأ لكشف الحمض النووي بالطرق الجزيئية - 4
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 العالج والوقاية

يفضل إجراء التحسس .  3جيل  وسيفالوسبوريناتالبنسلين •

 .  للصادات

 :  الوقاية •

لمخالطي  السيبروفلوكساسينأو  الريفامبيسيناستعمال  -•

 (جيدة  يتراكيزتفرز باللعاب )المريض 

 A, C, Y, W135 للذراري  المحفظي سكاريدعديد  :اللقاح •

يعطى في الجائحات وللمسافرين للمناطق الموبوءة ولتقليل •

 .  نسبة الحملة في التجمعات وللعسكريين
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 البنية النايسريا

Neisseria Gonorrhoeae 

 ممرضة لإلنسان فقط•

                                              -ال حملة  , من األمراض المنتقلة بالجنس•
 وقد تصيب حديثي الوالدة من األم المصابة

 (تنتقل بالتماس المباشر . )حساسة للجفاف وتبدالت الحرارة, ليس لها محفظة•

 : عوامل الفوعة•

الذراري غير المهدبة غير )تسهم في االلتصاق وتجنب البلعمة : Pilliاألهداب •
 ( فوعية

 LOSالشحمي  السكاريدقليل : الذيفان الداخلي  المعدل•

 االلتصاق و االجتياح: بروتينات الغشاء الخارجي•

 .  IgAال  بروتياز•

 .  وجودها داخل الخاليا يحميها من البلعمة•
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 الموجودات السريرية
 :السيالن البني  -•

 يتظاهر بأعراض التهاب إحليل مع عسر تبول ومفرزات  عند الرجال -

 .قيحية وقد يسبب التهاب بربخ     

 :ال عرضي غالبا قد يسبب: عند النساء -

     الطموثنزوف بين + مفرزات مهبلية قيحية = التهاب عنق الرحم. 

    يختلط بإنتان صاعد نحو البوقين ويسبب التهاب ملحقات والداء
 .واالنسداد التندبالحوضي االلتهابي        عقم وحمل هاجر بسبب 

أشيع سبب اللتهاب )التهاب المفاصل الجرثومي  :اإلنتان المنتشر -•
 (.المفاصل الجرثومي عند الشباب 

يصيب . التهاب ملتحمة قيحي قد يشمل القرنية: التهاب العين الوالدي -•
ويسبب العمى . المصابةحديثي الوالدة أثناء عبورهم القناة الوالدية لألم 

 .  إن لم يعالج
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 التشخيص المخبري

نقطة القيح الصباحية في فوهة                                         : العينة -•
اإلحليل عند الرجال  أو مسحة عنق رحم                                 

 :عند النساء

 :جرثومية تلوين غرام لطاخة•

 مزدوجات بنية الشكل سلبية الغرام                                                       

 داخل وخارج الخاليا القيحية        

:                                                          مارتن -تايروسط  :الزرع•
مع صادات                                           شوكوالتي آغار

 ميتوبريمتري ,  نستاتين, فانكومايسين)

  CO2 ٪10يحضن بجو  الفلورالتثبيط ( وكولستين

     5 O2 ,٪ . 

 االكسيدازمستعمرات شفافة إيجابية -

 وال تخمر المالتوز  تخمرالغلوكوز -

•ELISA  ومسابر الدنا 
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 العالج والوقاية

ويفضل إجراء التحسس (. 3جيل  سيفالوسبورينات) السفترياكسون•

 للصادات

 :  الوقاية •

 .  تجنب المقاربات الجنسية غير المشروعة واتباع وسائل الوقاية الجنسية -

 .العالج السريع للمرضى وشركائهم -

للوقاية من التهاب الملتحمة  األريترومايسينقطرات نترات الفضة ومراهم  -

 الوليدي

 ال لقاح•
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المحفظة عديدة  مكان الدخول  النوع

 السكاريد

تخمير 

 المالتوز

إنتاج البيتا 

 الكتاماز

 توفر اللقاح

 النايسريات

 السحائية

 متوفر ال + + السبيل التنفسي

 النايسريات

 البنية

 اليوجد بعضها - - السبيل التناسلي
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