
المكورات سلبية الغرام

رهام نوفل . د



Neisseriaالنيسريات

تصيب األنسان فقط , هي مكورات سلبية الغرام•

غير متحركة( ثنائيات)غالبا على شكل أزواج تصطّف •

الكاتالزإيجابية •

األوكسيدازأيجابية•

:النيسيرياأنواع 

:مممرضيننوعين 
السحائية النيسرياتNeisseria Meninqitidis : وهي العامل الممرض

lipopolysaccharide(lps)اللتهاب سحايا 
البنيّة النيسرياتNeisseria Gonorrhoeae: وهي العامل الممرض

النيسرياتذيفانداخلي يختلف عن ذيفانأيضا تحوي,البنيّ لمرض السيالن 
lipoOligosaccharide (الشحميالسكاريدالسحائية بكونه قليل 

(فمويةالالفلورا)الفمويالطعميفي النبيت تعيش : غير ممرضةنيسريا



:النيسيرياصفات 

 بط نموها زيادة يمكن أن يتثحيث,المحيطةمن الجراثيم الحساسة لألوساط النيسرياتتعتبر

.أوالجفافالرطوبة 

 الشوكوالتياآلغارعلى النيسرياتكما تزرع

 بغاز غني الجو األمثل لها وسطco2باألكسجينوفقسر

 المالتوزالسحائية والبنية نلجأ الى اختبار تخمير النسرياتبين للتمييز,

 البنيةالنيسرياتالسحائية المالتوز في حين ال تخمره النسرياتتخمر



N. Gonorrhoeaeالبنية النيسريا

ليس غير متحركة و, هي مزدوجات متقابلة تأخذ شكل حبات البن•

لها محفظة وال أبواغ

أوسائلزراعتها تتطلب أوساط خاصة مضاف لها الدم المسخن •

الحبن أوكالهما

.وهي بطيئة النمو نسبيا% 5-10يحوي غاز الكربون بنسبة •

ذلك البنية حساسة ومرهفة جده للجفاف والبرودة لالنيسريات•

ةحييضمن االنتقال الجنسي بقاءها 



:عوامل الفوعة
 األهداب أو الحملpilli :

 أو مخاطية حليلاألمخاطية ) البنية على البشرة المستهدفةالنيسرياتعملية التصاق تواسطهاوذلك بسبب
الييضوتكبح بلعمة الكريات ( عنق الرحم

 الغشاءبروتينات:

 االلتصاق الهدبية ثالث أنماط بروتينية تساعد علىستطاالتاالتوجد في جدار الخلية الجرثومية وفي
:لكونهIIاالبروتينأهمها 

الخلوياالندخالومن ثم البشرويةالدور األهم في عملية االلتصاق على سطوح الخاليا 1.

لما شكل جسم البنية ألنه كللنيسرياتمن هنا تأتي صعوبة الحصول على لقاح قدرة التغيير ،2.
المسبب تتغير بنية المستضدانه بعد فترة وجيزة ، المريض أضداد لهذه المستضدات 

ىوبالتالي األضداد أصبحت عديمة الجدولنفس المرض 



والضد الذي يفرز على IgAال صةاخوالمناعية للغلوبوليناتالمخرب البروتيازفراز إ•
التصاق الجرثوم يعيق حيث  IgAبحلمهةالجرثوم يفرزه بروتيازيقوم : السطوح المخاطية 

.السطوح المخاطيةعلى 

في رةنتشموعداوى, موضعية عادة في السبيل التناسليعداوىبنية لاالنيسرياتتسبب •

السيالن البنييعرف صابة بمااإلوتتظاهر هذه متعدة أعضاء 



:اإلمراضية

 تترافق ا صباححليل اإلأحليل قيحّي حاد يتظاهر بمفرزات قيحية من فوهة التهاب : عند الرجال
.الطبيبمع عسر تبول وألم شديد تجبر المريض على مراجعة 

وقد ,بخيمكن في المراحل المتقدمة من المرض أن تصل اإلصابة الى البربخ مسببة التهاب بر
.قد يؤدي الى العقم اذا لم يعالجبدورهيسبب التهاب بروستات مزمن والذي 

سي في االنتان بشكل أسايتوضعحيث ,االحليل ومن ثم التهاب عنق الرحمالتهاب : عند اإلناث•
(.التهاب عنق الرحم)الطموثعنق الرحم مسببا مفرزات مهبلية قيحية مع نزف بين 

 وملحقات فيسبب ذلك التهاب)يمكن أن يتصاعد التهاب من عنق الرحم ال بطانة الرحم والبوقين
(PID3مل الح)الى حدوث تندب وانسداد البوقين مسببا عقم سرسري أو حمل الهاجر يؤدي مما

(.خارج الرحم

 لى أعراض حادة تجبرها عتبدي الهذه االعراض غير مؤلمة وبالتالي فالمرأة المصابة تكون
,مراجعة الطبيب كما هو الحال عند الرجال

 تكمن خطورة هؤالء المريضات في المجتمعات اإلباحية حيث يشكلن مهما للعدوىوهنا.



المنتشرةالعداوى

:الملتحمة البنيالتهاب 
: عند الوليد

هاب قد ينتقل الجرثوم الى الوليد أثناء الوالدة ويتظاهر بالت
عدم ويمكن أن يؤدي ذلك الى العمى بشكل مؤكد في حالمةحالملت

.عالجه

 ينااليريثرومايسمراهم و تستخدم حاليا قطرات نترات الفضة
والدةالعينية للعالج والوقاية من هذه االمراض والسيما لحديثي ال

عند البالغين:

لعين يحدث نتيجة انتقال المكورات من األعضاء التناسلية الى ا
.بواسطة االيدي الملوثة مثال



اإلنتان المنتشر بالبنيات

تنتشر قد ينتقل المكورات المسببة للمرض الى المجرى الدموي و
.عن طريق الدم

 ال يتظاهرDGI ( غالبا مفصل وحيد )عادة بالتهاب مفاصل
يتظاهر بالتهاب غمد األوتار أوكما,الركبةوالسيما مفصل 

.ببثرات جلدية

 ومي المنتشر السبب االشيع اللتهاب المفاصل الجرثاالنتان
لتهاب عند البالغين النشطين جنسيا ففي كل حالة ا( القيحي)

النيسرياتمفاصل قيحي عند بالغ ناشط جنسيا يجب التفكير في
البنية خاصة اذا كان شاب  ومن الصعوبة الكشف عن هذه 

.اإلصابة



:التشخيص

تسهل ( جنسي مشبوهاتصال )السريريةالموجودة مع القصة االعراض : الفحص السريري
.التشخيص

:التشخيص المخبري

عن وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام ضمن الكريات البيض فالكشف القيحية المفرزات 
.يكون كافيا للتشخيصالنوى او على سطحها في عينة من المفرزات مفصصةالبالعة 

من الحاالت يكون الزرع فيها سلبي بالرغم % 50أكثر من أن :التشخيص المخبري مشكلة 
التي والعنقودياتالعقدياتليس بالسهل مقارنة مع النيسرياتوذلك الن استنبات ايجابياتهمن 

شديدة الحساسية للجفاف والحرارة والبرودة فبالنسريات,يكون استنباتها أسهل 



ألول المصدر اتمثل النساء حيث ,تتم عن طريق االتصال الجنسي: العدوى•
.العرضياتللعدوى بسبب كونهن 

المصلية البنية بسبب كثرة األنماطللنيسرياتال يوجد مناعة : واللقاحناعةمال•
البنيةللنيسرياتحيوجد لقاوال, المستضديةالبنيةوتغير 

وهو العالج األكثر السبكتينومايسينأو   ,Ceftriaxoneهوالعالج المقترح •
البنيةالنيسرياتفعالية ضد 



Neisseria:السحائيةالنيسريا Meningitidis

: السكاريدمن عدد محفظة تمتلك •

يسبب العديد من أن,الداخليللذيفانيمكن يسبب حمى وصدمة والذي :LPSالداخلي الذيفان•
السحائيةالتظاهرات السريرية المالحظة في تجرثم الدم بالمكورات 

:IgAالمناعي الغلوبولينبروتياز•

للغلوبولينريبه الذي يساعد الجراثيم على االلتصاق بأغشية السبيل التنفسي العلوي عن طريق تخ•
LgAاالفرازي

.البنيةالنيسرياتللتفريق بينها وبين االختبار :المالتوزتخمر •

(..A,B,C) زمرة مصلية13هناك 

معات حيث التهاب السحايا الوبائية المنتشرة في التجوهي المسؤولة عن حاالت الفاشيات أBالزمرة  
المدارس او المدن الجامعية أو المعسكرات: يوجد اكتظاظ سكاني مثل 



:التظاهرات المرضية
:الحادلقيحي االجرثوميالتهاب السحايا 

تكون الى سرعة في التشخيص والمعالجة الن حياة المريضتاج حتاسعافيةخمجيةحالة هي •
.مهددة بالخطر

: الشوكيالسائل الدماغي بزل 

لكونه غذاء السكر فيه منخفض ولذلكمستوى +  البروتيناتاللون يحوي نسبة عالية من عكر 
أساسي للجراثيم 

ة على هذه الزيادوتكون ملم /حيث يبلغ تعدادها أالف الكريات , اءالبيضعدد الكريات يزداد 
جرثومي النهحساب المعتدالت 

قياءإ,39ارتفاع الحرارة فوق ,صالبة العنق :اعراض التهاب السحايا الجرثومي هي أهم •

تترقى لحدوث اإلصابات العصبية•



انتان دم منتشر

ريكسونفريد ووترهاوسيعرف بمتالزمة 
Waterhouse – Friderchsen Syndrome 

:ب تتظاهر 
شديدة وصدمة حمى •
بشكل تنتشر( وهي نزوف تحت الجلد)فرفريات•

واسع عند األطفال او اليافعين
منتشر داخل االوعية ونقص بعدد تخثر •

الصفيحات 

تالنيسرياالدم بسبب بأنتاناإلصابة عند -
ر ألي يمكن أن تنشالنيسرياتالسحائية فألن هذه 

مكان في الجسم بعد ذلك



:التشخيص المخبري

كون إيجابي عند نفرق بين اليسريات السحائية والبنية باالعتماد على تخمير المالتوز حيث ي•
السحائية النيسريات

السائل الدماغي الشوكي لطاخةوجود مكورات سلبية الغرام في •

عند الزرع االوكسيدازمستعمرات لمكورات سلبية الغرام إيجابية نمو •

:المكورات السحائيةلعداوىالعالج المختار •

البنسلين هو العالج األساسي •

تكون فعالة سواء الجيل الثالث أو الرابعلسيفالوسبوريناتا•

الحاجز الدماغي التجتاز؟ األمينوغليكوزيدات•



العدوى
عال أو العطاس أو التغيرات التنفسية أثناء الس, ( الرذاذ التنفسي)تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي 

حملة لهذا الجرثوم في البلعوم او في جوفايكونومن البشر ممكن أن % 5-35حيث أن ( الكالم 
الفم 

:الوقاية
السحايالقاح فعال ضد جائحاتهو المحفظيالسكاريدلقاح المكورات السحائية الحاوي على عديد •

(مستمنعغير )Bالسكاريداللقاح على عديد اليحتوي•

األكثر عرضة لإلصابة كالذين لديهم ضعف في جهازهم شخاص لألهذا اللقاح يعطى •
المسافرين الى المناطق الموبوءة واألطفال في المدارس , العسكريةمطواق,المناعي

:الكيميائيةالوقاية •

ألشخاص للوقاية عند ا( لالطفاليعطى ال)السيبروفلوكساسينأو الريفامبينيمكن استعمال •
المخالطين لمرضى التهاب السحايا المصابين بالجراثيم 


