
  

1 
 

 

 

Neisseria-moraxella 

 هيثم يازجي.د.أ

 

 Neisseria and Moraxella واملوراكسال النيسريا

 التهاب السحايا، السيالن البني، العدوى التنفسية

 ث مصدوحت طلبُت الؼسام ميىزا. 

   كمً الخالًا اللُدُت مخعددة الىىي للمـسشاث  اإلايىزاث البيُتو اإلايىزاث السخائُتجخىاحد

 الالتهابُت. 

  احظبب تالسخائُت : التهاب السخاًا اللُحي )بظبب الاهدؿاعاث  الىِظٍس التي جخىاحد  الـسؿٍس

 حظمى بالخمى اإلابلعت(. ومسق اهخاوي خاد مع هـذ خبري لىً مً دون التهاب سخاًا. 
ً
 أخُاها

  احظبب  ما ًخظاهس بعدوي البيُت  الىِظٍس
ً
 ًيخلل بالجيع وهى الظُالن البجي، والري ػالبا

ً
مسكا

 , وعىم السخم عىد اإلاسأة. لالخلُلكُدُت للؼؼاء املخاهي 

 حؼابه بعم الرزازي أهىاع أو ميىز.  : حسزىم ػحر مخمس ًأخر ػيل عـىي  اإلاىزاهظال

Acinetobacter العلى ألاهم في هره املجمىعت: ُم ػحر املخمسة للؼلىوىش ألاخسي. والجساز

Moraxella Catarrhalis(BranhamellaCatarrhalis) .مخعاٌؽ ػائع في الظبُل  حسزىم وهى

 ًدظبب باإلاسق، عادة هعامل ممسق اهتهاشي. الخىـس ي العلىي 

  Neisseria النيسريا

  أشواج مع طودحن مخلابلحن مظودحن أو مددبحن ميىزاث بُلىٍت طلبُت الؼسام جـادؾ بؼيل

 
ً
 .كلُال

  ؼاهد  عىد اإلايىزاث البيُت أهثر مىه عىد اإلايىزاث جىحد كمً الخالًا مخعددة الىىي َو

 خازج الخالًاالسخائُت. 
ً
 .حؼاهد أًلا

 ًـلل الخلً بدزحت  .رياإلاؼ جدخاج إلكاؿت الدم اإلاسخً أو طائل الخبن أو هالهما على ألاػاز

 بلوس . Co2%10-5في حى زهب ًدىي  35-36
ً
جىمى مظخعمساث زمادًت مخالئمت مددبت كلُال

 طاعت.  24-48ملم وجظهس خالٌ 0.5-1

https://manara.edu.sy/



  

2 
 

 ُمً اإلايىزاث البي 
ً
عىد اإلايىز البجي مع ًتراؿم  .Fimbriaeت والسخائُت أن ًدمل الخمل ًمىً لىال

 .ازجبان الجسزىم مع الظوىح املخاهُت وملاومت اللخل بالخالًا البالعت

 اًجابي هظُداشأو  طِخىهسوم. 

  هُدزاثٌعخمد جددًد ألاهىاع على جـاعالث اطخلالب اليازبى. 

 الخـيُف اإلاـلي:

 .A .B Cاملجمىعت  اإلايىز السخائي:

- W135 2001-2000ام جساؿلذ مع ؿاػُت عاإلاُت وؼأث بعد مىطم الدج ئلى مىت ع. 

 .Yو Xبلعت خاالث حعىد ئلى املجمىعت اإلاـلُت  -

 ما حظبب اإلاسق وؿلى عىد اإلاسض ى ( بمـل ؤلاوظان الZ)2و Eو Zجلخل املجمىعت  -
ً
وبُعي هادزا

 .مإهبتبأمساق 

 .Lو K, J, I, Hاإلايىزاث السخائُت ذاث املخـظت مً املجمىعاث اإلاـلُت  -

 .DNAججسي اإلاسخلت الخالُت مً الخددًد باطخخدام جلىُت جددًد جخابع  -

  : اإلايىزاث البيُت 
ً
 أهثر حؼحرا

ً
 مً اإلايىزاث السخائُت.  مظخلدًا

، بالخعسؾ على الخاحت ئلى ػراء مددد، Auxtypingًمىً جددًد الرزازي بالخىمُى بىمى الخؼرًت  -

 . مثل الازحىِىحن

 مجمىعاث مً ألاكداد وخُدة اليظُلت جخعسؾ على بسوجِىاث مدددة -
ً
 .حظخعمل أًلا

لخحن - دعهما هسق الخمم الىىوي. ألػساق الخىمُى الىبائي حظخخدم ولخا الوٍس  ٍو

 العدوى باملكور السحائي:

 :الامساكُت

  .اإلاىهً الوبُعي للميىز السخائي هى البلعىم ألاهـي عىد ؤلاوظان 

 5-10.كد جتراوح %مً الظيان خاملحن للميىز السخائي، أهثر مً هــها ذزازي بدون مدـظت

ادة هبحرة في خالت الخمل عىد هالب الجامعاث %.90% ختى 20وظبت خالت الخمل مً  ًىحد ٍش

 في ؿـلهم الدزاس ي ألاٌو عىدما ٌعِؼىن في مظىً كمً الظىً الجامعي.
ً
اإلادخىحن أهثر خمال

 للميىز السخائي مً ػحر اإلادخىحن.

  مددد الـىعت للميىز السخائي الؼاشي هىLPS  ، بسوجُاشاملخـظت IgA  ًواطخخالؾ الخدًد م

ً. التراوع  ؿحًر

 م الاهدؼاز مً البلعىم ألاهـي ئلى السخاًا  :ًخخلف هٍس
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 .مباػسة عبر الــُدت الؼسبالُت ئلى الـلاء جدذ العىىبىث باألػلـت خىٌ العـب الؼمي -

 هى عبىز مخاهُت البلعىم ألاهـي لُدخل مجسي الدم -                           
ً
 . ألاهثر اخخماال

 م م ؤلاًجابي في اإلاساخل اإلابىسة مً العدوي، هى وحىد شزع الد -: وما ٌؼحر ئلى أؿللُت هرا الوٍس

وخدور اهخان .الاهدؿاع الـسؿسي مع عٌص اإلايىز السخائي مً آلاؿاث الجلدًت في العدًد مً الخاالث

سي   .الدم باإلايىز السخائي وخاؿت خالٌ ألاوبئت، مع اهدؿاعاث، لىً مً دون التهاب سخاًا طٍس

 .ػُاب ألاكداد  ًـادؾ التهاب السخاًا عىد مجمىعت مددودة ؿلى مً الظيان اإلاعسكحن للخوس

 .اللاجلت للجسازُم في الدم هى أهثر العىامل عالكت بالخظاطُت للعدوي 

  أظهسث دزاطاث . طىىاث 3أػهس ئلى  3معدٌ الىكىع ألاعلى  بحن السكع وألاهـاٌ الـؼاز بعمس ما بحن

 %ؿل1اطدباكُت بحن املجىدًً أن 
ً
ا ٍس ًظهس عىد اإلاسض ى  .ى مً الظيان اإلاعسكحن ًـابىن طٍس

ت اإلاعدًت. عىد معظم ألاشخاؾ الىاكهحن مً العدوي باإلايىز السخائي ألاكداد اللاجلت ججاه الرٍز

سي.  جإدي العدوي ألاولى للبلعىم ألاهـي باإلايىز السخائي ئلى اهخاج أكداد مً دون ظهىز مسق طٍس

 ألاكداد الىىعُت واكُت وهرا هى ألاطاض لىجاح الخللُذ ججاه مسق اإلايىز السخائي. 

 حؼمل الخظاهساث ألاخسي ألاكل مـادؿت إلاسق اإلايىز السخائي: 

 .التهاب ملخدمت كُحي هادزا ماًخوىز ئلى مسق حهاشي                                                                     

 .التهاب مــلي كُحي أخادي مً دون أي دالئل على اهخان دم                                                                    

 .ع ئؿاباث في هال مً الجلد والعظامً مسق اهخان الدم مػيل مصمً م                                                                     

 ذاث زئت، التهاب ػؼاؾ والتهاب جامىز، وخاؿت عىد هباز الظً                                                                     

 الدصخُف املخبري:

 ًجب ئحساء شزع دم، في أي خالت مؼيىن بأنها عدوي باإلايىز السخائي. 

 ئال ئذا وان هىان عالماث على ازجـاع اللؼى كمً اللدف. ئحساء بٌص كوجي خاإلاا ًمىً ذل ً 

 (PCR)  لىؼفDNA  في الدم والظائل الدماغي الؼىوي(CSF). 

 اإلالىهت الـدف املجهسي لسطابت اإلاثـلت. 

 جدلً اإلاصازع ( ىوي )ض د غ( على أػاز بالدم مسخً )ػىوىالحيًصزع الظائل الدماغي الؼ

 . Co2%10-5خالٌ اللُل بجى  37بدزحت 

  اخخبازاث اطخلالب الظياهس لخددًد الجسزىم. 

 اخخباز الاوهظُداش . 

  دت مع مـل  .كدي هىعيالتراؾ اإلاباػس على ػٍس
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 د الىهسبائي اإلاىاعي  بالسخالنللميىز السخائي مً )ض د غ(  املخـظي هؼف عدًد الظياٍز

لت التراؾ  اإلاخالقي  . بالالجىعوبوٍس

 :اإلاعالجت

 ًجب البدء باإلاعالجت خاإلاا ًخم الؼً بىحىد مسق اإلايىز السخائي. 

  اهظىن، وزػم وىن هره العىامل ال دي، طُـىجاهظُم أو الظُـتًر ت اإلاـللت: البيظلحن الىٍز ألادٍو

 .جخترق السخاًا ػحر اإلاـابت بااللتهاب، ئال أنها حعبر ئلى الظائل الدماغي الؼىوي عىد وحىد الالتهاب

 ُاث املخببت ( كد خد مً اليلىزامـى يىٌ  لىً الخىؾ مً الاكوساباث الدمىٍت )هلف الىٍس

 .اطخعماله

  اهظىن في خاٌ ػُاب الجسزىم مً زطابت ض.د.غ، ؿمً الخىمت العالج بالظُـىجاهظُم أو الظُـتًر

سجلذ خاالث مً اإلايىز السخائي ذو الخظاطُت . الري ٌؼوى اإلاظخدمُت الجزلُت واإلايىز السئىي 

 .ت للبيظلحن في بعم البلداناإلاىخـل

  ًفي بعم الـاػُاث، ومعدٌ الىؿُاث مً التهاب 50-14ًتراوح معدٌ الىؿُاث بظبب اهخان الدم م %

 .%6-2السخاًا هى خىالي 

 :عالماث ؤلاهراز الس يء هي 

 خـىٌ الظباث عىد ؤلادخاٌ اإلاؼـى.                                                     

ع مىدمج.                                                       هـذ ؿسؿسي طَس

 عالماث الـدمت.                                                       

  في معظم خاالث ألاػياٌ الـاعلت مً اهخان الدم ال ًىحد وكذ لظهىز الوـذ كبل 
ً
أخُاها

ؼاهد ٌعٌص اإلايىز االىؿاة.  لسخائي في مثل هره الخاالث مً الدم في خُاة اإلاسض ى أو بعد وؿاجه َو

ذ الجثت وحظمى هره الخالت بمخالشمت وجسهاوض ىظىن  – الجزؾ في الىظس عىد حؼٍس دٍز  .ؿٍس

 :الىبائُاث

 ي خىٌ العالم وهي مً ألامساق الىاحب الخبلُؽ عنها في معظم حؼاهد العدوي اإلايىز السخائ

حؼاهد زلثي الخاالث في أعماز  .وجمُل في هـف الىسة الؼسبي للخدور خالٌ أػهس الؼخاء .البلدان

اللمت إلاعدٌ خدور اإلاسق هي في الظىت ألاولى مً الخُاة  .الظىحن الخمظت ألاولى مً الخُاة

  معدٌ الىكىع أعلى عىد السحاٌ مىه عىد اليظاء. غوهىان كمت ؿؼحرة عىد البلى 
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  عىامل على ألاكل 3جدخاج ؿاػُاث التهاب السخاًا باإلايىز السخائي ئلى: 

ت الخالُت                           .مجمىعت طياهُت مع أشخاؾ مخدظظحن ًـخلدون لألكداد اللاجلت للجسزىم مً الرٍز

 .معدٌ اهخلاٌ عاٌ مً شخف آلخس                         

ت ذاث ؿىعت، ومدـظت مً اإلايى                           ز السخائي.ذٍز

 الىكاًت الىُمُائُت:

  ًًمىً الظُوسة على الـاػُاث بالىكاًت الىُمُائُت لىخدها، وبهرا ًخم اطدئـاٌ الجسزىم م

 الخملت، أو باإلاؼازهت مع الخللُذ. 

 ـامبظحن ؿعالُخه في اطدئـاٌ خالت الخمل للميىز  .هى الدواء اإلاـلل آلان عىد ألاهـاٌ الٍس

 % ؿلى عىد الظيان اإلاعالجحن. 90-80السخائي جـل ئلى 

 ـامبظحن  .بعد اإلاعالجت الىكائُت، ًمىً أن هجد ذزازي ملاومت للٍس

 ق واطع للىكاًت عىد البالؼحن والؼبان بجسعت ؿمىٍت على هوا ٌظخعمل الظُبروؿلىهظاطحن

 وخُدة. 

  ًجب ئعواء الىكاًت الىُمُائُت هسوجحن ليل خاالث الخماض في اإلاجٌز وػحره مً خاالث الخماض

 الخمُم

 الخللُذ:

 د ً املخـظت الىلي الىىعي للمجمىعت للميىز السخائي م  جخىؿس للاخاث جدىي على بىلي طياٍز

 . W135, Y, C-Aاملجمىعاث: 

 إلاىاعت الخاؿلت هي هىعُت للمجمىعت.بؼيل حُد، لىً: وهي ممىعت 

 طىىاث على ألاػلب.3وم /جد / 

 .وهي كعُـت الخمىُع عىد ألاهـاٌ بعمس أكل مً طيخحن.ال جمىع خالت الخمل اإلايىز السخائي 

  ججسي ججازب على عدة للاخاث للمجمىعتBًجاد الخالت.، لىً جىحد هىا ؿعىبت أهبر في ئ 

  Gonococcal infectionاملكور البني            

 اػخم الاطم: "gonorrhoea" لُت وحعجي  :rhoiaوحعجي البروز )البجي( و gonos :مً اليلماث الاػٍس

  .مً العلى الروي مً دون اهخـابالظُالن، وجـف خالت ٌظُل ؿيها اإلاجي 

  ًتراؿم مع خاالث الاجـاٌ الجيس ي ػحر الؼسعي، وهى أخد ألامساق اإلاظماة على اطم اله الخب عىد

  .(ؿُىىض )الصهسة Veus :السومان
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 حصخُـه وعالحه 
ً
م الاجـاٌ الجيس ي، وله ؿترة خلاهت كـحرة ومً الظهل وظبُا  .ًىدؼس عً هٍس

 :الامساكُت

 ا   الىِظٍس
ً
ا  .البيُت ممسكت لإلوظان خـٍس

 هجسزىم مخعاٌؽ 
ً
 .لم حؼاهد أبدا

  .وكد ًخوىز الىكع ئلى ًبلى وظبت مً اإلاـابحن بالعدوي ، خاؿت اليظاء، مً دون أعساق

ت أو ؿاعدة في مسخلت الخلت.  عدوي حهاٍش

 هى التهاب الاخلُل الخاد عىد الرهس 
ً
سي ألاهثر ػُىعا الخبىٌ  بعظس ًخظاهس.الخظاهس الظٍس

خالت العدوي د البعم أعساق خـُـت جخخـي بظسعت ِؼاهد عىومـسشاث اللُدُت مً الللِب

% ًدملىا الجسزىم مً دون اشعاج 5ًدمل الخلُلُت أمس هادز عىد الروىز اليؼوحن.  الالعسكُت

 .ظاهس
ً
 ما جيىن عدوي اإلاظخلُم والبلعىم أكل أعساكا

ً
 .ػالبا

 جىدؼس خالت الخمل ػحر  .هـف الخاالث عىد اليظاء بأعساق عظس جبىٌ ومـسشاث جخظاهس

ًـعد الجسزىم أزىاء الدوزة أو بعدها  .يظاء، خاؿت في اللىاة العىلُت السخمُتالعسض ي بحن ال

إدي ئلى التهاب ملخلاث خاد الري ًمىً أن ًلُه داء الالتهاب ، بعد الاحهاق ئلى أهابِب ؿالىب ٍو

 الاهدؼاز  .الخىض ي ووظبت عالُت مً خاالث العلم ئذا لم ٌعالج بالؼيل اإلاىاطب
ً
ًددر أخُاها

خىان وكد ًإدي ئلى التهاب خىٌ الىبد )مخالشمت ئلى الب  .(Fitz – Hugh- Curtisًر

 عىد اليظاء 
ً
مـاؿل مإإلات، خمى، وبعم جخظاهس ب.حؼاهد العدوي اإلاىدؼسة بؼيل أهثر ػُىعا

 ما .معظم الرزازي خظاطت بؼيل هبحر على البيظلحن .آلاؿاث الجلدًت الاهخاهُت على ألاهساؾ
ً
هادزا

 جخظاهس العدوي اإلاىدؼسة على ػيل التهاب سخاًا أو التهاب ػؼاؾ.

 مـسشاث .كد ٌعاوي ألاهـاٌ اإلاىلىدًً مً أمهاث مـاباث بالعدوي مً التهاب العحن الىلُدي

وإذا لم حعالج كُدُت ػدًدة في العحن مع وذمت خىٌ العحن جددر خالٌ عدة أًام مً الىالدة. 

أو  % في عُجي الىلُد.1ًمىً مىعها بخلوحر مدلىٌ هتراث الـلت اإلاائي ًإدي ئلى العمى بظسعت.

تروماٌظحنًمىً اطخعماٌ   كد  الاٍز
ً
 وله محزة بيىهه ؿعاال

ً
 وأكل طمُت. الىالمُدًامىكعُا

 :الدصخُف املخبري 

 . .%95جـل خظاطُت جلىًٍ ػسام ئلى  -

هى حسزىم خظاض، و  .ال ًدخمل الجسزىم الجـاؾ وحؼحراث الخسازة، خُث ًخلع لالهدالٌ الراحي -

 .ووطى معلد لىمىه Co2 % ػاش7-5ًدخاج للسهىبت، و

 ومسخً ووكعه مباػسة في  -
ً
أخر اإلاـسشاث مباػسة مً اإلاٍسم ئلى وطى شزع ؿلب مدلس خدًثا

 .وعىد جىكع خـىٌ أي جأخس، ًجب اطخعماٌ وطى هلل. Co2 خاكىت
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 اإلاعالجت:

بيظلحن اإلاعالجت اإلاـللت.  البرووائحنالبيظلحن وخاؿت في الؼيل البويء الخدسز كمً العلالث مً  -

ادة حجم  خدر اهخـاق بظُى في الخظاطُت في الخمظِىاث والظخِىاث وجم الخؼلب عليها بٍص

ت لؼـاء خالت طُالن خاد  الجسعت الىخُدة.  بدلىٌ الظبعُىاث وؿلذ حسعت البيظلحن اللسوٍز

 مً اإلاظخدُل جوبُلها.
ً
 عادًت عىد السحاٌ، في بعم أحصاء مً العالم ئلى خلىت هبحرة حدا

 على البيظلحن عبر العالم. ئال أن معدٌ اهدؼازها  ًخخلف مً بلد آلخس.  جىدؼس آلان ذزازي ملاومت -
ً
جماما

 Escherichiaاإلاؼاهدة عادة عىد  TEM –ى مً الىم الهخاماش βجملً هره الرزازي مىززت جيىد 

E.coli . 

 وإذا ما وان البيظلحن ملاد اطخوباب بظبب خالت خظاطُت أو اإلالاومت الجسزىمُت ًىحد عدة بدائل: -

 لىً احظاع اطخعمالها ػحر اإلاىاطب أدي ئلى معدٌ ملاومت مسجـع.  الـلىزوهُىىلىهاث                    

 العدوي اإلاساؿلت  الختراطيلحن                    
ً
ذا ما أعوي ئ بالىالمُدًاؿعاٌ في معظم ألاماهً وحعالج أًلا

 عىد اإلايىز البجي في بعم البلدان. جصداد اإلالاومت للختراطيلحنالعالج إلادة هىٍلت واؿُت. 

ىاث                  اهظىن، ؿعاٌ للؼاًت لىً ًجب ئعواؤهالىاطعت الوُف وخاؿت  الظُـالىطبىٍز  الظُـتًر

 وهى مسجـع الثمً.
ً
 خلىا

 :اإلاياؿدت

ادة  - أدث الخؼحراث الىبحرة في: ألاطـاز والهجسة، الظلىن الجيس ي وجىؿس ماوعاث الخمل الـمىٍت ئلى ٍش

 .بؼيل أطاس ي بظبب الىالمُدًاالخىاطلُت ػحر الىىعُت  في خاالث الظُالن والاخماج

أدي اطخعماٌ ملاداث الخمل باطخخدام الىاقي، وخاؿت الىاقي الرهسي ئلى ئهلاؾ معدٌ الاهدؼاز  -

  .بؼيل هبحر

ع   :مـاجُذ الظُوسة على الظُالن البجي هي -  الدصخُف الظَس

 اطخخدام الـاداث الخُىٍت الـعالت                                                                                         

 .الجت املخالوحنحعلب وؿدف ومع                                                                                          

  .جإدي اإلاعالجت الراجُت ػحر اإلاىاطبت ئلى اهدؼاز اإلالاومت الجسزىمُت -

 ًإدي عدم وحىد ئمياهُت إلاعالجت املخالوحن ئلى اهدؼاز اإلاسق -
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 Moraxella املوراكسال

 . Neisseriaceaeعلى في عائلت  -

 .ال ًخمس الظياهس، ئًجابي الاوهظُداش، ئًجابي الياجالش -

 . Coccobacilliعـُت كـحرة أو ميىز عـىي  -

 ئلى  M.catarrhalis الجزلُت اإلاىزاهظال -
ً
ميىز مصدوج جخعاٌؽ على الظوىح املخاهُت وجإدي أخُاها

ت.   عدوي اهتهاٍش

 التهاب الجـً واإلالخدمت الصاوي  M.lacunataحظبب  -
ً
 .أخُاها

ب  - ـُاث وهي ع الياجالشبيىنها طلبُت  اإلاىزاهظالحسازُم جخخلف عً  Kingellaًلم الجيع اللٍس

 مً خاالث التهاب ميىزة مخمسة للؼلىوىش. 
ً
 مً خاالث التهاب الؼؼاؾ. وهما عصلذ أًلا

ً
حعٌص أخُاها

 .اإلاـاؿل 

Moraxella Catarrhalis 

 جـل الى الظبُل الخىـس ي الظـلي عىد مسض ى الخاالث  .جخعاٌؽ في الظبُل الخىـس ي

ت اإلاصمىت أو اإلاسض ى اإلالعـي اإلاىاعت   .الـدٍز

  ًؼً بدوزها اإلاسض ي ؿلى ئذا خىي اللؼع على همُت هبحرة م  ما حعٌص مً اللؼع َو
ً
ػالبا

 .الخالًا اللُدُت وميىزاث مصدوحت طلبُت الؼسام

 ًوإذا ما خىث اإلاصزعت على همى هثُف م M.catarrhalis  بؼُاب عىامل مسكُت جىـظُت

أزحر البيظلحن أو الامبِظلحن باميانها خماًت العىامل اإلامسكت الخىـظُت ألاخسي مً ج أخسي 

 .الهخاماش β باهخاحها لـ

 حظبب التهاب ألاذن الىطوى والتهاب الجُىب. 

 مً مصازع الدم عىد مسض ى ملعـي اإلاىاعت 
ً
 .حعٌص أخُاها

 الدصخُف املخبري:

 عدد هبحر مً ميىزاث مصدوحت طلبُت الؼسام مىشعت بحن الخالًا اللُدُت. .ؿدف اللؼع بخلىًٍ بؼسام -

دلً بىطى  ًصزع اللؼع على أػاز بالدم وأػاز ػىوىالحي -  . Co2% ػاش 5ٍو

 .الاوهظُداشئًجابُت   -

ا - لها عً الىِظٍس  . ال جخمس الظياهس ومً الظهل جـٍس

 .الهخاماش β% مً الرزازي جيخج 50على ألاكل  -
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 اإلاعالجت:

ؼازن مع خمم  لالمىهظِظلحنخظاطت   - ت لـ  (CO- amoxiclau) الىالؿىالجًَُو  βبدالت اهخاج الرٍز

 .الهخاماش

ىاث -  للظُـالىطبىٍز
ً
 .والـلىزوهُىىلىهاث جتراطيلحن، ماهسولُداث. خظاطت أًلا
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