
المتدثرات والمفطورات
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Chlamydiaالمتدثرات 

وال يةباالستقالاقة جراثيم صغيرة جدا تشبه العصيات سلبية الغرام لكنها تفتقد الى أليات أنتاج الط•
وهذا العوز يجعل وجودها  يقتصر على داخل الخاليا وبذلك فهي , ATPتستطيع اصطناع 

طفيليات مجبرة داخل خلوية 

.، رئوية، ببغائيةحثريةمتدثرة : تقسم األنواع التي تصيب اإلنسان إلى •

:البنية والتركيب الكيميائي•
وائه على يشابه الجدار الخلوي الخارجي للمتدثرات الجدار الخلوي  للجراثيم سلبية الغرام الحت•

.(الدسم) الليبيدنسب عالية من 

.جرثومي نموذجي ببتيدوغليكانعلى رغم صالبته فهو ال يحتوي •

ل  الجدار الخلوي الجدار الخلوي للمتدثرات بروتينات رابطة البنسلين بالتالي يتثبط تشكيجوي•
.بالبنسلينات

أو التألق CFيمكن كشف االضداد المضادة لهذه المستضدات النوعية بواسطة تثبيت المتممة •
.المناعي



:اإلمراضية

كل المتدثرات عبارة عن جراثيم صغيرة جدا داخل خلوية مجبرة  تصيب بش•
أخماجونادرا ما تسببالمخاطية والرئتينلالغشيةالخاليا الظهارية رئيسي 

.غازية ومنتشرة

:لها دورة تكاثرية تحدث ضمن مرحلتين•

ى قادر علغير اإلخماججسم كروي صغير له قدرة غلى :الحيةخارج الخاليا •
الجسم البدئييسمةاالنقسام

.بالبلعمةيدخل الى الخلية المضيفة •

مجي يمر يتضخم الجسيم البدئي مشكال الجسيم الشبكي غير خ: الهيولىداخل •
البدئيةبانشطارات ليتكاثر ثم تنفجر الخلية وتتحرر األجسام 





Chlamydia trachomatisالحثريةالمتدثرات 

مستودعها اإلنسان 

:طريقتصيب أغشيته المخاطية عن 

التماس الجنسي المباشر•

باأليدي واالغطية الملوثة أثناء إصابة الملتحمة•

أثناء الوالدة•

هاما تناسلي ال عرضي مصدرانتانإبيشكل المصابون 
.للعدوى



:اإلمراضية

ثالث مجموعات مختلفةالحثريةالمتدثرات تسبب •

:اللمفي الزهريالحبيبوم•

تنتقل العدوى عن طريق المقاربات الجنسية •

في البداية يشاهد قرح صغير على الحفشة أو المهبل •

يحدث تضخم عقد لمفي•

لية شرجية لمفية عصبية مفصمستقيمة :خارج الجهاز التناسليتوضعات•
.وعينية



(:التراخوما)الحثر

تشكل يسبب تقرح قرنية و. ورم حبيبي التهابي مزمن لسطح العين•
غشاء التهابي ليفي وعائي سطحي في القرنية 

مراحل وينتهي بالعمى4التهاب الملحمة يتطور بيسبب •

oالتهاب ملتحمة جريبي

oالتهاب ملتحمة حبيبي

o إضافيأوخمجتقرح

o نشاهد أيضا تليف بالملتحمة، دماع، احمرار

قيا وأسيا يشكل هذا المرض السبب األول لفقدان البصر في مناطق أفري•
.بشكل خاص

بر االيدي اإلصابة به بوجود سوء التغذية وعدم العناية الصحية ينتقل ع•
.الملوثة والغبار والذباب



:االمراض المنتقلة بالجنس

فات التي العديد من المتالزمات المرضية المنتقلة بالجنس مع تزايد عددها والمضاعتسبب •
تنجم عنها كالعقم والحمل خارج الرحم

ليسبب تسبب التهاب االحليل المخاطي القيحي المديد وقد يتضاعف: الرجلعند اعراضها •
.التهاب بربخ

التهاب عنق الرحم وقد يتضاعف بالتهاب البوق الحاد مع ظهور أمراضتسبب :المرأة•
.سريرية وقد ينتهي بالعقم او حمل خارج الرحم

:عند الوليد أثناء الوالدة•

التهاب الملتحمة بعد عدة أيام سليم عموما وقد يتطور لتصلب القرنية والعمى•

اعتالل رئوي خاللي قد يحدث فيما بعد •

+اصلالتهاب مف)رايتر-لوروا-فيسنجرالثالثية تالزمةلماويعتقد انها تسبب حدوث •
(احليل+ملتحمة

•



:التشخيص المخبري

غيمزاالمشتمالت بكاملها عن طريق تلوين اظهار •

اظهار مركباتها بالتألق المناعي المباشر الذي يظهر •

ي العينة فالنسليةالبديئة باستعمال االضداد وحيدة باالجسام

المرضية

•PCR

واالليزاتفاعل التألق المناعي •

:المعالجة•
كينولونالفلورو-الماكروليدات–التتراسايكليناتالصادات •



Chlamydia pneumoniaeالمتدثرات الرئوية 

حصراالنسانتتم من انسان العدوى •

:االمراضية•
Atypical Pneumoniaالنمطيةتسبب ذات رئة •

.بلعومية,,قصبية :التهابات•

:التشخيص المخبري•

بالتألق المناعيمسحة البلعوملطاخةفحص:مباشر•

.أسابيع من الخمج3بعد بالتألق المناعياالضداد النوعية مصليا كشف :غير مباشر•

:المعالجة•
اتنفذ جيدا الى داخل الخاليالنهافعالة الفلوروكينولونات,الماكروليدات,التتراسيكلينات•

•
ا



:المتدثراتأخماجعالج 

حليل فترة عالج االلتهاب عنق الرحم واالالتقل: البولية التناسليةاالخماج•
يوم14عن

معالجة الشريك كالمصاب•

منع المقاربة الجنسية•

:التهاب الملتحمة وذات الرئة عند الوليد•

الملتحمةيوم في التهاب 14: باالرترومايسينالمعالجة •

الرئةيوم في ذات 21•



Mycoplasmaالمفطورات 

شحمي مضاعفبغشاء مغلفة ,عديمة الجدار الخلويجراثيم •

.من أصغر الجراثيم •

الوسبوريناتوالسيفكالبنسليناتللصادات المثبطة للجدار الخلوي غير حساسة •

نوع منتشر في الطبيعة90يوجد منها •

يعضها يتطفل على االنسان •

لي عند الفم والجهاز البولي التناسيفالبعض االخر يتواجد بشكل متعايش •
االنسان

الرئويةالمفطورات :الممرض المهم فيهاالعنصر •

•

•



Mycoplasma Pneumoniae: المفطورات الرئوية

المتعضياتأصغر •

جدارا خلويا التملك•

ضعيفة التلوين بغرام •

بطيئة النمو على أوساط لزرع وتحتاج أوساط خاصة •

تمتلك مستضد شحميا سكريا ومستضدات بروتينية•

.لها نمط مصلي واحد•



:اإلمراضية

ممرضة لإلنسان فقط وتنتقل بالقطيرات التنفسية •

ة يعمل كالصق خلوي حيث يرتبط مع الخاليا الظهاريP1تمتلك بروتين •
التنفسية المهدبة

يبقى الخمج سطحيا ويترافق بارتكاس التهابي •

تلتحريض اللمفاوياسيتوكيناتوتحث إنتاج البالعاتتحرض •

توقف حركة لتؤذي الخاليا وكالبيروكسيداتتنتج نواتج استقالبية سامة •
األهداب

ان المناعة الناتجة عنها غير كاملة بسبب وجود نمط مصلي واحد ويمكن•
تتكرر اإلصابة لعدم تشكل اضداد كافية



:التظاهرات السريرية

والتهاب بلعوم ، رغامىالتهاب قصبات و : خمج تنفسي•
.والتهاب أذن وسطى غير قيحي

من حاالت ذات الرئة التي تصيب % 20:ذات رئة النموذجية•
اليافعين 

عومي سعال غير منتج ،ألم بل: نفس أعراض االنفلونزا: األعراض•
و أذني 

الم ثم سعال منتج لقشع أبيض غير مدمى مع حرارة وصداع ، اآل•
العضلية



:التظاهرات السريرية

ة على الرغم من حيويخراخريأتي المريض بحرارة مرتفعة وسعال ونسمع •
.المريض ونشاطه

نجد تكثف التهابي في معظم الرئة : الصورة الشعاعية •

عاعياالواضحة شاالرتشاحاتقلة الموجودات الصدرية سريريا ال تتماشى مع •

يوما14—10تطور المرض سليم ويتعافى عفويا خالل •

أو قليلة األعراض الالعرضيةتكثر األشكال •



:العدوى والوبائيات

منتشرة أخماجها•

تزداد حدوثها في الخريف والشتاء•

سنوات 5-4تالحظ فاشيات كل •

(سنة 12) تكثر عند البالغين•

طرق انتقالها قطيرات تنفسية •



:التشخيص

ال يعتمد على زرع القشع •

الفحوص المصلية هي األساسية •

ارتفاع عيار األضداد •

•PCR

:  المعالجة•

وماكروليداتتتراسكلين•

ال يوجد لقاح أو وسائل نوعية للوقاية: الوقاية •


