
المكورات العقدية 

Streptococcus

رهام نوفل. د



:صفات الجراثيم العقدية

تشبه جراثيم مكورة إيجابية تصطف على شكل سالسل. •
(وثنائياتازواج )مختلفة االطوالالعقد 

غيرمتحركة•

مبوغةغير •

ةالبلعمةمقاوملبعض ذراريها محفظة لها دور مهم في •

مخيرمعظم أنواعها ال هوائي •

ات ما يميزها عن العنقوديوهذا الكاتاالزجميعها سلبية •
الكاتاالززاالإيجابية

ها معظمها يحتاج إلى أوساط مغذية حاوية على الدم لنمو•



:العقدياتتصنيف 

النسفيلدتصنيف و أالمصلي التصنيف •
:Lancefield

ويعتمد على نوع عديد السكاكر الموجود في•
صة والذي يتصف بخاللعقدياتالخلوي الجدار 

A B Dباألحرافرمز لهذه الزمر قد .مستضدية

غير العقدياتتدعى ه السكاكر هذالتي ال تملك اأم•
المصنفة

وأهم الزمر التي لها أهمية سريرية من الناحية •
A B Dالطبية هي  



:صفة حل الدم

الدموي االغارعلى حل كريات الحمر الموجودة في الدم الموجود في العقدياتقدرة •

ل يدعى االنحالل بيتا حيث نالحظ تشكل هالة شفافة تماما حوللدم حال كامال الحالة •
العقديات) A,B.الدموي داال على انحالل الدم امثلة الزمر غار اآلالمستعمرة الجرثومية في 

(بيتااالحليبية+ المقيحة 

بسبب وذلكمستعمرة الحيث تتشكل هالة مخضرة حول : الفا نحاللاالحالة للدم حل جزئيا •
عقدياتالأي انحالل جزئي وغير كامل للدم مثل الميتهوغلوبينتحول الهيموغلوبين الى 

.الرئويةالعقدياتالمخضرة او 

مما يدلستعمرةمالحيث نالحظ عدم تشكل أي هالة حول : غير الحالة للدم انحالل غاما •
او اغلب المكورات المعوية  Dالزمرة عقدياتمثل بعض : على عدم انحالل الدم 

Entrococcusيكون أغلبها غير حال للدم





(Strep. Pyogenesالمقيحة العقديات Group A(ديةقالعالمكورات 

:وهي  Aالزمرة لعقدياتالموجودة في الجدار الخلوي البنى •

:.الببتيدوغليكان•

له عالقة بااللتصاق على سطوح Teichoic Acidالتكويئيالحمض •
الخاليا المستهدفة 

النسفيلدالمسؤول عن تصنيف السكاريدعديد •

T,R,Mالبروتين •

Mالبروتين •

نمطا مصليا70وله اكثر من ,Aالزمرة عقدياتغلب عند أ

مةعالبلدورا معاكسا لعملية لفوعة يلعب ااهم عوامل من •

االضداد الموجهة ضده تؤدي الى مناعة دائمة على عكس الموجهة •
Rو  Tللبروتينات 



M:أهمية البروتين 

جية يالنسفي بعض البنىالموجودة منه تشبه بنية البروتينات المصلية األنماطبعض بنية •
العقدياتذه بنوع من هض يإصابة المرللمفاصل او شغاف القلب وبالتالي الزليليكالغشاء 

ادا منه الخاصة به اعتقلألنسجة حيث يشكل الجسم اضداد , يؤدي الى اختالط مناعة ذاتية 
.للعقدياتبتوجيه هذه االضداد 

ر بالتهاب الحادة التي يمكن ان تتظاهالرثويةعن اختالط الحمى ساسي أشكل فهو المسؤول ب•
.المفاصل المتنقل وانماط أخرى مسؤولة عن اختالط التهاب الكبب والكلية الحاد

الجلدية وهناك أنماط مسؤولة عن باتوااللتهااالخماجعن لةومسؤأنماط مصلية هناك •
.مالبلعوالتهاب 



:التي تفرزهاوالذيفاناتاألنزيمات 

Erythrogenicالمحمرة الذيفانات• Toxins
يدعى بالحمىالذي مسؤولة عن االندفاعات وهي ، للخالياخواص رافعة للحرارة وسامة تملك •

القرمزية 

Streptolysinاو  oالحالة العقدية •
ط تحل الكريات الحمر من خالل ارتباطها بكوليسترول رابوهي ، Aتفرزها معظم ذراري الزمرة •

في الغشاء الخلوي للكرية

انها سامة للمعتدالت والصفيحات والنسيج القلبي ما ألكسجين كحساسة ل•

(ASLO)لها قيمة تشخيصية كبيرة •

ASLO: Anti-streptolysinالستربتوليسينحيث تفيد اضداد • O العقدياتفي تشخيص االصابة

200من الكثرعند ارتفاعها اما مل ،/وحدة 200الحالة الطبيعية تكون هذه االضداد اقل من في •
الرثويةالحمى على إصابة سابقة او حديثة يدلفهذا 



:التي تفرزهاوالذيفاناتاألنزيمات 

Streptolysinالحالة العقدية او • S 

هي المسؤولة عن انحالل الدم بيتا )O2مقاومة ل )باالوكسجينسامة للخاليا وال تتعطل •
الدموياالغارحول المستعمرات النامية على 

كل ليشالبالزمينوجينتفعل ، بروتينيةمن طبيعة وهي ، Streptokinase: الليفين حالة •
في العلقة والحثرة والصمة الفيبرينالذي يحل البالزمين

•.Streptodornase ::Dnase ، في التشخيص المصلييستخدم.

Hyaluronidase: الهيالورونيدزات•

ل هذه المادة وبذلك تسهالضامالذي يعتبر المادة األساسية للنسيج الهيالورونيحال الحمض •
.في حاالت العدوى الجلدية والتهاب النسج الخلويالعقدياتانتشار 

shock syndrome toxin( Toxic TSST)السمية متالزمة الصدمة ذيفان•



:المقيحةالعقدياتأخماج

الحادة غير النوعية األخماج•

العقدياتهو األحمراريالبلعوم اللتهاب سبب أشيع (:  Sore throat)االحمراريالتهاب البلعوم •
.المقيحة

.التهاب اللوزتين أو خراج حولها•

.التهاب األنف المقيح واللتهاب الجيوب الحاد•

.التهاب األذن الوسطى أو التهاب الخشاء احيانا  •

.الجلدية مثل القوباء الساريةاألخماج•

.وانتاناتها والحروق كما يمكن أن تسبب التهاب سحاياWound infectionالتهاب الجروح •

Streptococcalالعقدية الغنغريناأو  Necrotizing Fasciitisالنخريالتهاب الصفاف •
•Gangrene العقدياتوهي شكل من اشكال اجتياح وانتشار بعض ذراريA بسرعةلألنسجة

وت حياة المرضى  فقد تسبب تهدد • حالة للبروتيناتبسبب انتاج انزيماتاالنسجة التي تصيبها تم 

الرئة ذات •





المقيحة النوعية األخماج

يب تظاهر بالتهاب الجلد والبشرة الحاد يصت:الحمرة•

الوجه ومناطق أخرى كاألطراف السفلية والتهاب 

ةالنسيج الخلوي وتؤدي الى احمرار الجلد والبشر

ذيفانالتسببها الذراري التي تفرز : القرمزيةالحمى •

غالبا األطفال دون سن العاشرة وتصيب المحمر 

وصداع درجة 39وتتجلى بحرارة قد تصل الى 

يزواحمرار وتوسف الجلد مع لسان محمر منقط كالفر



Aالعقدياتالمضاعفات غير القيحية التي تنجم عن 

المناعة الذاتيةختالطاتا•

أسابيع من خمج بدئي 4-1تحدث عادة بعد : الرثويةالحمى •
بلعومي غالبا وتتضمن أعراضا مفصلية وقلبية 

:حدوثهاألية •

 Aياتالعقداالضداد التي يشكلها الجسم تجاه بعض مستضدات •
أوتتفاعل مع بعض مكونات النسج القلبية ( Mالبروتين )

ياتالعقدبسبب تشابه هذه النسج مع مستضدات المفصلية 



 Acute glomerulonephritisالتهاب الكبب والكلية الحاد 

ض ذراري بعد عدة أسابيع من اإلصابة بخمج عقدي بلعومي او جلدي وتحدثه فقط بعيحدث •
Aالعقديات

مما لذراري تلك امستضدات القاعدي تشبه بعض الكبيالغشاء نات ومكبعض : الحدوثآلية •
وية وبالتالي القاعدي الموجود في االنابيب الكلالكبييؤدي الي تشكيل اضداد تهاجم الغشاء 

ر مع  نخر واحداث تخثالهستامينواطالق ةالمتممفان هذا التفاعل المناعي يؤدي الي تفعيل 
.الكبينسيجي وترسبات ليفية في النسيج 

ول ذو في الوجه والكاحلين ويصبح البووذماتارتفاع ضغط شرياني مع تورم : أعراضه•
د هؤالء وجود بيلة بروتينية دموية عننالحظ ، بسبب وجود الكريات الحمراء smokyلون 

.الحادالمرضى باإلضافة الى اعراض التهاب الكبب والكلية 



:المخبريالتشخيص 

م حالة التهاب البلعومسحة في : المباشرالتحري •
عديم الفائدة ؟وتلوينها بتلوين غرام 

تظهر والتي اما اللطخات المأخوذة من جروح الجلد •
.فهي مشخصة عقدياتوجود 

 Blood agarالمدمىاآلغارعلى نزرعها : الزرع•

انحالل ، الدبوسالمستعمرات صغيرة بحجم راس 
بيتاكامل 

؟ الكاتاالز



المباشرغير التشخيص 

:  ماهو التحري عن المستضدات واالضداد النوعية لمستضد •

ي اضداد من ضمن االختبارات التي تساعد في التشخيص هو تحر: الرثويةبوجود الحمى •
(ASLO)الستربتوليسين

لية او سواء كانت مفصرثويةحمى عراض أأوالذي يأتي بشكوى آالم مفصلية فالمريض •
streptolycinتطلب له معايرة أضداد عصبيةقلبية او  O (ASLO



Group B streptococcusالزمرة عقديات
strep . Agalactiaeبنية لالالالعقديات

الدم والتهابات السحايا عند الرضعنتاناتإلالجراثيم المسببة اهم •

(درالقاطعة للالعقدياتتدعى أيضا ) أنماط مصلية وهي حالة للدم من النمط بيتا 7لها •

ىنثلألطبيعي في األمعاء وفي الجهاز التناسلي asymptomaticتوجد بشكل ال عرضي •

من النساء بشكل طبيعي وخاصة عند % 30-20حيث تتواجد في الطريق التناسلي عند •
.الحوامل

لوليد اما انتان هذه الجراثيم المهبل وتتكاثر فيه واثناء الوالدة يمكن ان تسبب لتستعمر يمكن•
، وذلك بوجود عوامل خطورة كتمزق االغشية الباكر قيحيدم او انتان سحايا 

ند االم بطانة الرحم حمى النفاس عالتهاب تالية للوالدة اخماجيمكن ان تسبب : عند الكهول•
دمويةواحيانا انتانات 

بوليةكما يمكن ان تسبب التهاب مجاري •



Bو أ Aعقديات: التمييز

الباسيترينحساسية على اختبار •

Bacitracin  مضاد حيوي

نما بيالباسيتراسينحساسة على  Aفالزمرة •

.الباسيتراسينهي مقاومة  Bالزمرة 

فاذا تثبط نمو هذه المستعمرات على •

Aدياتالعق، فالغالب ان تكون الباسيتراسين



Aالزمرة عقدياتعالج 

للبنسلينحساسية  Aالزمرة عقدياتذراري من جميع •

Erythromycinاالريثرومايسينفي حاالت الحساسية للبنسلين نبحث عن بديل مثل •

السفالوسبوريناتحساسة للبنسلين ويمكن مشاركة Bالعقدياكذلك •



STREPOCOCCUS GROUP Dرةالزمعقديات

الغير معويةالعقديات+ المعوية العقديات•

الدمالسبيل البولي والتهابات الشغاف وانتانات أخماج: تسبب•

:Enterococcusالعقدية المعوية المكورات •
:أهم االنتانات التي تسببها•

.لعمل جراحيأوتاليةوبطنية بديئة (التهاب الطرق البولية)بوليةخماجأ•

.الطرق الصفراويةالتهابات •

.الشغافالتهاب •

.دمنتاناتا•

(غالبيتها مقاومة للبنسلين)مقاومة للعديد من الصادات: تتميز بأنها

%6.5نأكثرممن الملح أي أنها تنمو بأوساط نسبة الملح فيها عال مقاومة لتركيزالمعوية تكون العقديات



Dالزمرة عقديات
STREPOCOCCUS GROUP D

الدمالسبيل البولي والتهابات الشغاف وانتانات أخماج: تسبب•

:Enterococcusالمكورات العقدية المعوية •

:أهم االنتانات التي تسببها•

.لعمل جراحيأوتاليةبديئة وبطنية (التهاب الطرق البولية)أخماج بولية.1•

.التهابات الطرق الصفراوية.2•

.أحيانا التهاب الشغاف.3•

.أنتانات دم.4•

(غالبيتها مقاومة للبنسلين)مقاومة للعديد من الصادات: تتميز بأنها•

ة الملح لتركيز عال من الملح أي أنها تنمو بأوساط نسب(مقاومة)المعوية تكون متحملةالعقديات*•
  %6.5أكثرمنفيها 



:المصنفةغير العقديات

Streptococcus viridansالمخضرةالعقدياتتدعى ب •

.تسبب التهاب الشغاف الخمجي,تسبب النخر السني •

، الدموية، الطافرة: أنواعها•

:التهاب الشغاف الخمجي•

الرثويةكالحمى قد تعرضت ألذية سابقة الدساماتأذا كانت •
وتسبب المخضرةالعقدياتمكان مناسب لتتكاثر عليها هذه ستكون ,

التهاب شغاف خمجي

•



Streptococcus pneumoniaeالمكورات العقدية الرئوية 

او الرئوية تكون على شكل مزدوجاتالعقديات

.رمحيبشكل 

تشكل هالة )encapsulatedمحاطة بمحفظة •

.السكاريدمن عديد (شفافة حولها

الوسطفي ومسررةمستعمراتها مسطحة•

هالة )تحدث انحالال دمويا من النمط الفا•

الدموياألغارعلى (مخضرة

باألوبتوشنيتثبط نموها •



:التظاهرات السريرية للمكورات العقدية الرئوية

رئةذات ، قصبيةأخماج ،

والقصباتالتهابات الرئة:التهابات الجهاز التنفسي

االنتانات الرئوية

 جراثيم تسببه3السحايا القيحي حيث انها من أشيع التهابات.

األذن واألنفأخماج

التهابات األذن الوسطى

التهاب الجيوب

انتانات دموية، الملتحمةالتهاب :  أخرىأخماج

 مفصليةالتهاب الشغاف والتهابات

 جلألخماكسبب جرثومي العنقوداتبالمرتبة الثانية بعد العقدياتتقع



:الوقاية

المحفظىالسكاريدلقاح هو عبارة عن عديد عطاء إبالوقاية تكون •

:الرئويةبالعقدياتصابة لإلأكثر الفئات المعرضة أن •

الخدج وحديثي الوالدةاألطفال •

كبار السن بسبب ضعف جهازهم المناعي•

ن هذه وهي غالبا ضعف المناعة وممؤهبةالرئوية تحتاج لعوامل بالعقدياتاألصابةلكن •
وليين الذين تم استئصال الطحال لهم ومرضى فقر الدم المنجلي والكحالمرضى :العوامل

.والسكري(لديهم ضعف في المناعة)ومرضى األورام

لديهم لذلك يفضل أيعطى اللقاح السابق لكل من األطفال وكبار السن واألشخاص الذين•
.السابقة لكونهم ضعيفي المناعةالمؤهبةالعوامل 

يعطى البنسلين•


