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 اإلاٙىزاث الهىٓىدًت والهٓدًت

Staphylococcus-streptococcus 

 ؤ.د.هُشم ًاشجي                                                                             

وهى ظساح اط٘خلىدي، ؤٛو مً بحن ؤن ندد مً ألامساع الُٓدُت نىد  Alexander Ogstonالظحر  1880نام  -

ٗائىاث خُت دُْٓت لها شٙل الهىٓىد.  د ؤدزل الاطم  ؤلاوظان جترأَ مو  )بالُىهاهُت  " Staphylococcus "ْو

ٗاطم ظيع ملجمىنت  (.= خبىب ؤو جىث Kokkos= نىٓىد مً الهىب،  Staphyleحهجي  ٌظخهمل اإلاطؿلح آلان 

 إلاٙىزاث بًجابُت الًسام، الالهىائُت مسحرة، بًجابُت الٙاجالش. مً ا

مدي واطو مً الازماط ال٘بحرة والطًحرة نىد   Staphlococcus Aureusحظبب اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت  -

م )الٙىايىالش( املخثراش ْل ًىظد نلى ألا .ؤلاوظان والخُىان وجخطِ بٓدزتها نلى جسشحر بالطما الدم بُهل اهٍص

م. 30/ لها جُخٓد لهرا الاهٍص  آزس مً اإلاٙىزاث الهىٓىدًت، ٗو
ً
 / هىنا

ت   .اإلاٙىزاث الهىٓىدًت طلبُت املخثراش هي مخهاٌشت نلى الجلد -  بةمٙانها ؤن جدظبب بهدوي اهتهاٍش

Opportunistic  جترأَ مو وظىد ؤظهصة ضىهُت ؤو ؤظظام ؤظىبُت، ْشاؾس ويسطاثimplants نادة اإلاٙىزاث( 

ت   .Staph(، وندوي الظبُل البىلي )اإلاٙىزاث الهىٓىدًت السمامت Staph. Epidermidisالهىٓىدًت البشسٍو

Saprophyticus .) 

 مو مٙان جىغهها في البِئت،  -
ً
حز ألامالح اإلاسجُو، وجخالءم ظُدا جٓاوم اإلاٙىزاث الهىٓىدًت قسٍو الجُاٍ وجٖس

 ٖجصء م وهى الجلد. 
ً
مً٘ ؤن جخىاظد ؤًػا ً الصمسة الؿبُهُت ألماًٖ ؤزسي مشل الظبُل الخىُس ي الهلىي. ٍو

اإلاظببت باإلاٙىزاث  Mastitisوخالت التهاب الشدي   جخىاظد اإلاٙىزاث الهىٓىدًت بشٙل شائو نلى الخُىاهاث،

 نىد خلب الخلُب وإن جلىر الًراء بها ًمً٘ ؤن ًادي بلى 
ً
الهىٓىدًت هي خالت شائهت وازخالؽ مٙلِ اْخطادًا

 .لت الدظمم الًرائي باإلاٙىزاث الهىٓىدًتخا

 :Staphylococcus Aureusاملكوزات العنقودية املرهبة 

 ويحر  .الم٘سون جتراضِ بخجمهاث شبيهت بهىٓىد الهىب  1مٙىزاث بًجابُت الًسام بٓؿس خىالي  
ً
حشٙل ؤبىايا

ت ال جملٚ مدُكت جىمى نلى ؤهىام ندًدة مً ألاياز ُسدة ماإلاظخهمساث  .37طانت بدزظت  24إلادة  مخدٖس

ت، بٓؿس   ما جٙىن مطؿبًت   .ملم مو طؿذ هانم إلاام 3-2دائٍس
ً
ٗامدة ويحر شُاَت ويالبا جكهس اإلاظخهمساث 

مي(   جطادٍ بهؼ الظالالث يحر مطؿبًت.  .)ؤضُس ذهبي، ؤضُس بجي ؤو ٍٖس
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 باطخسدام ؤوطاؽ جدىي 
ً
 .% ٗلىز الطىدًىم 10-7جخدمل اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلالح وحهٛص اهخٓائُا

د جخىاظد نلى الجلد. 30جخىاظد اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت في ؤهِ  مساغُت:ؤلا       % مً ألاشخاص ألاصخاء ْو

 في ؤماًٖ جػهِ َيها مٓاومت الشىي، مشل الجلد 
ً
 اإلاخإذي ؤو ألايشُت املخاؾُت.وجدظبب بالهدوي يالبا
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 الىبائُاث:      

الٓشو الخازط مً السئت .الُٓذ والىخداث الجاَت الىاشخت مً الجسوح ال٘بحرة اإلاهدًت، الخسوّ مطدز الهدوي :   

 بهد الظهاٛ نىد مسض ى ذاث السئت والٓطباث. 

 خدور  .الخماض اإلاباشس :ؤهم ؾّس الاهدشاز 
ً
ٔ الهىاء. ًمً٘ ؤًػا  الاهدشاز نً ؾٍس

 حشٙل آلاَاث الطًحرة الىاشة ن 
ً
ٓت  نلى مسغاهم. لى ًد ألاؾباء واإلامسغاث زؿسا ًىٓل نماٛ ألايرًت وبؿٍس

 .مشابهت الرزازي اإلاىخجت للرًُان اإلاهىي 

اإلاٙىزاث  جخىؾً.جىمى اإلاٙىزاث الهىٓىدًت نلى الجلد السؾب لُخداث ألاهِ ،  العجان الىاْلحن ألاصخاء : 

الهىٓىدًت زالٛ الُىم ؤو الُىمحن ألاولُحن مً خُاة مهكم ألاؾُاٛ نلى ألاهِ والجلد، والتي جم اٖدظابها مً 

 ؤمهاتهم، اإلامسغاث والبِئت املخُؿت.

 الاهخٓاٛ مً ألاؾُاٛ بلى ألامهاث خُض ًخؿىز نىدهً التهاب الشدي.

الخلُب اإلاإزىذ مً بٓسة مطابت بالتهاب . ىدًت اإلارهبت ًمً٘ للخُىاهاث ؤن جيشس اإلاٙىزاث الهىٓ الخُىاهاث:

 .الػسم ًدظبب بدالت الدظمم الًرائي

ال جىمى اإلاٙىزاث . Endogenousؤو مً مطدز دازلي  Exogenousجخم ؤلاضابت بالهدوي بما مً مطدز زازجي 

 في اإلاىاد اإلاًرًت السؾبت مشل اللخم، ا .الهىٓىدًت زازط الجظم
ً
لخلُب واإلاُاه الٓرزة،ظظم ًددر ذلٚ ؤخُاها

زيم ٗىنها يحر مشٙلت لألبىاى، بال ؤهه بةمٙانها البٓاء خُت في خالت  ؤلاوظان والخُىان هي اإلاطدز ألاطاس ي. 

طباث لهدة ؤشهس نىدما ججِ في الُٓذ، الٓشو، ؤيؿُت ألاطسة ؤو الًباز. جمىث بالخسازة بشٙل زابذ )الخسازة 

 د( والخهسع للػىء واإلاهٓماث الشائهت. 30إلادة  65السؾبت بدزظت 

   الدصخُظ املخبري:   

 خد ؤو ؤٖثر مً هره الهُىاث لخإُٖد الدصخُظ:ًجب ظمو وا -

حظخهمل  .الٓشو في خالت ذاث السئت  الُٓذ مً الخساظاث، الجسوح، الخسوّ، الخ.. وهى مُػل نً اإلاسخاث. 

 البراش ؤو ؤلاُْاء ؤو بٓاًا الؿهام اإلاشٕٙى بخىزؾه. .وباغؿساد الهُىت اإلاإزىذة بمىكاز الٓطباث

نُىت مىخطِ البىٛ مً مسض ى  ذاث الهكم والىٓي ؤو التهاب الشًاٍ. الدم مً مسض ى الطدمت الظمُت،

 .مسخاث مً ألاهِ ألامامي، ؤو مً العجان مً الخملت اإلاشخبهحن .التهاب اإلاشاهت ؤو التهاب الخىٍػت والٙلُت
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باإلمٙان شزانت الجسزىم نلى ؤياز . حشاهد الهىاُْد اإلامحزة مً اإلاٙىزاث بًجابُت الًسام جدذ املجهس  -

دت لخمُحز   بالدم ونلى ؤٖثر ألاوطاؽ ألازسي. ًخم بظساء ازخباز املخثراش في ألاهبىب ؤو نلى الشٍس

 .اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت

 .Sporadic:مهكم خاالث الهدوي باإلاٙىزاث الهىٓىدًت خاالث مخٓؿهت بَسادًت Typingالخىمُـ  -

 خدور َاشُاث       
ً
 Phageوزاضت في اإلاشافي. جمحز الرزازي بلى ؤهماؽ نازُت  Outbreaksٌشاهد ؤخُاها

types.  ًىظد الهدًد مً الظالالث وزاضت اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلآاومت للمُصظُللحن(MRSA)  يحر مىمؿت

بُت.  ت ؤو بالهازُاث ؤلاغاَُت ؤو الخجٍس ًخم دنم الخىمُـ بالهازُاث باطخسدام ؾّس  بالهازُاث اإلاهُاٍز

السخالن  . Finger Printingمو ؾبٓت البطمت  (PCR)ازُت مشل جُانل البىلي محراش الدظلظلي الخىمُـ الىز 

بىشوماث  .Pulsed – Field gel Electrophoresisالهالمي بالظاخت الىبػُت   .Ribotypingجىمُـ الٍس

  الخظاطُت للطاداث الخُىٍت:    

% مً الظالالث اإلاىظىدة في اإلاشافي مٓاومت 90خىالي  .Benzyl penicillinمً ؤٖثر الطاداث َهالُت:  -

م  . B – Lactamالتي جُخذ خلٓت  Penicillinaseβ–آلان. حهخمد اإلآاومت للبيظللحن نلى اهخاط اهٍص

Cloxacillin وFlucloxacillin م ىاث ومشبؿاث  .زابخت ومٓاومت لخإزحر الاهٍص  – βالظُُالىطبىٍز

 ججاه 
ً
 .البيظللُىاشالٖخاماش زابخت ؤًػا

هره الظالالث اإلآاومت  مشٙلت مخُاْمت في بسامج الظُؿسة نلى الازماط في اإلاشافي. MRSAطالالث  -

ُىىلىهاث – βلٙل نىامل  داث والُلىزٖو  ججاه نىامل ؤزسي مشل الامُىىيلُٙىٍش
ً
جٙىد . الٖخام ويالبا

ٔ الطبغي.  mec Aمىززت  يخٓل نً ؾٍس د ٍو هي بشٙل ؤطاس ي نامل و  بسوجحن زابـ للبيظلحن ٍَس

 .ممسع غمً اإلاشافي نىد اإلاسض ى اإلاػهُحن، مشل مسض ى وخداث الهىاًت اإلاشددة

ت  - ت اإلاُػلت في نالط الهدوي الجهاٍش  الًلُٙىببدُداث )الُاهٙىمظحن ؤو الخاًٙىبالهحن( هي ألادٍو

د ًٙىن لها ؤزاز طمُت.  بدظاطُت هاْطت ججاه  MRSAوظد الهدًد مً طالالث  يالُت الشمً ْو

. جملٚ هره الجسازُم ظدزان طمُ٘ت باإلآازهت مو الظالالث  الًلُٙىببدُداث في الهدًد مً الدٛو

 .اإلاخدظظت نلى الُاهٙىماٌظحن

 جدذ الخُُٓم.  Linezolidؤو  Quinupristin – Delfopristinما جصاٛ َهالُت الهىامل الجدًدة بـ  -

( ؤو ْد ًدخاط الُٓذ إلظساء ظساحي، ونا - دة ما ًدخاط ألامس بلى بشالت ألاظهصة الطىهُت  )مُطل الىٕز

د للمهالجت بالطاداث ؤن جىجح . د بذا ما ؤٍز جدخاط الخاالث اإلاهددة للخُاة   ألاهابِب غمً الىٍز

واإلاخىاطؿت بالرًُان مشل جىاذز الطدمت الظمُت بلى بظساءاث دنم ؾبُت ؤطاطُت مشل بنؿاء 

 إلاىو ال
ً
دًا  ما جٙىن هره ؤلاظساءاث جخم بإخظً خالها في  .ُشل مخهدد ألانػاءالظىائل وٍز

ً
ويالبا

 وخدة الهىاًت اإلاشددة.
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  :املكوزات العنقودية سلبية املخثراش

 30ؤٖثر مً  ٌهٍس. مجمىنت ٖبحرة مً ألاهىام اإلاخٓازبت، جىظد نادة نلى ألاطؿذ نىد ألاشخاص ألاصخاء

 ٌظبب الهدوي نىد ؤلاوظان
ً
 ْلُال

ً
، لً٘ نددا

ً
ت خىالي  .هىنا % مً 75حشٙل اإلاٙىزاث الهىٓىدًت البشسٍو

ها في شمسة الجلد الؿبُهُت ت ٌه٘ع  هرا جُْى ٍس ادة اطخسدام ألاظهصة اإلاصزونت مشل و الهصوالث الظٍس ٍش

ي، ألاهابِب دازل الىٍز Shunt جدىٍلت دًتالظائل الدماغي الشٗى الطماماث  Cannula د وؤلابس الىٍز

، مُاضل اضؿىانُت، الصزناث الىنائُت والٓشاؾس Pace- Makers الٓلبُت، ظهاش جىكُم غسباث الٓلب

ادة ؤنداد اإلاسض ى اإلاػهُحن في اإلاشافي البىلُت   .وٍش

 :الىضِ

 مو اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت، ٖما بن ؾّس الهٛص هي هُظها
ً
نادة ما جٙىن اإلاظخهمساث  .جدشابه شٙلُا

ٓها بُشلها في جسشحر البالطما وندم امخالٖها للهامل املجمو(يحر مطؿبًت )بُػاء مً٘ جٍُس  Clumping ٍو

Factor  لُاشؤو بىهٗى م دي ؤو ٖس ي ٍز ت، َُجب الخرز خحن  .هٍص ٍس وخُض ؤهه بةمٙانها جلىر الهُىاث الظٍس

 .جُُٓم الُٓمت الهملُت لهصلها

 ُت:الامساغ         

د الخازظُت بااللخطاّ وبالخالي حشُ٘ل َُلم خُىي ب ٌظمذ مخهدد  Biofilmهخاط مخهدداث الظٙاٍز

ت. جىظد  الؿبٓاث غسوزي للمساغُت اإلاخهلٓت باألظهصة في خاالث الخمج باإلاٙىزاث الهىٓىدًت البشسٍو

ٗاملت مهٓدة مً السطائل الُ٘مُائُت اإلاخدازلت حظُؿس نلى اهخاط مخهدد  د وجدض نملُت مجمىنت  الظٙاٍز

 الالخطاّ بحن الخلىي وحشٙل الُُلم الخُىي. 

بدو ؤن الادزاٛ Matrixًصداد الازجباؽ بىظىد البروجِىاث بحن الخلىٍت  ، مشل الُُبروه٘خحن والُُبروهىظحن ٍو

د مً زباجُت الُُلم الخُىي.  مشل ًىظد اهخمام متزاًد في جؿىٍس ؤظهصة ايتراض  الخالي لخمؼ الخاًٙىٍٚ ًٍص

ت وما   للطٔ اإلاٙىزاث الهىٓىدًت البشسٍو
ً
ٗي ؤْل مُال الطماماث الٓلبُت ؤو جدىٍلت الظائل الدماغي الشى

مً٘ جدُٓٔ هرا بخهدًل بيُت البىإلاحر  ًلُه مً حشُ٘ل الُُلم الخُىي.  ؤو بادزاٛ نىامل  Polymerٍو

 مػادة للجسازُم نلى طؿذ الجهاش.

 اإلاهالجت:

بن اإلاهالجت بالطاداث الخُىٍت للهدوي اإلاٙىزاث الهىٓىدًت طلبُت املخثراش مهٓدة بظبب ندم الٓدزة  -

و همـ الخظاطُت. جىدشس الظالالث اإلآاومت للبيظلحن، اإلاُصظللحن، الجىخاماٌظحن،  نلى جْى

تروماٌظحن، والٙلىزامُىُٙىٛ.  ت  ًجب اطخسدام  الاٍز بذا ما حظببذ طاللت بهدوي ظهاٍش

  .الُاهٙىماٌظحن ؤو الخاًٙىبالهحن
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ىدز وظىد  - صي ٍو ُامبِظحن مو يلُٙىببدُد في مهالجت ازماط الجهاش الهطبي اإلاٖس نادة ما ًُُد الٍس

، Staph. Haemolticusلً٘ ؤخد ألاهىام: اإلاٙىزاث الهىٓىدًت الخالت للدم .اإلآاومت للُاهٙىماٌظحن 

 للخاًٙىبالهحن 
ً
 ما ًٙىن مٓاوما

ً
 .يالبا

جُب نادة زمج الظبُل البىلي يحر املخخلـ اإلاظبب باإلاٙىزاث الهىٓىدًت السمامت للتري مُشى ٌظخ -

ظاطحن. لٖى ُىىلىهاث مشل الىىَز م ؤو ؤخد الُلىزٖو  بٍس
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 املكوزات العقدية واملكوزات املعوية

Streptococcus and Enterococcus 

ت، ندوي الجلد واليسج السزىة، جىاذز الطدمت الظمُت للمٙىز ًددر  - التهاب البلهىم، الخمى الٓسمٍص

لُت بهد  الهٓدي، ذاث السئت، التهاب السخاًا، ندوي الظبُل البىلي، الخمى السزىٍت، التهاب ٖبِباث ٗو

 .ؤلاضابت باإلاٙىز الهٓدي

: ؾُاث ؤو طلظلت، Streptosُىهاهُت مٙىزاث بًجابُت الًسام جىمى بشٙل طالطل ؤو ؤشواط )مً ال -

 وفي ؾب ألاطىان  غمً ظيع . وحهجي خبىب، جىث( Coccusو
ً
جٓو اإلاٙىزاث الهٓدًت الهامت ؾبُا

genera اإلاٙىز الهٓدي :Streptococcus  واإلاٙىز اإلاهىيEnterococcus . 

يخج نً ذلٚ خمؼ اللبن،  - وهي زاضت اإلاٙىزاث الهٓدًت نادة مسمساث ْىٍت للٙازبىهُدزاث، ٍو

ت، وطلبُت  .حظخهمل في الطىانت الًرائُت، ومهكمها الهىائُت مسحرة ال جيخج ألابىاى وهي يحر مخدٖس

 .الهىائُت مجبرة  Peptostreptococcus  الٙاجالش.

 :الخطيُِ

مخهاٌشت نلى ألايشُت املخاؾُت للظبُل  وؤهىام  ًػم ظيع اإلاٙىزاث الهٓدًت نىامل ممسغت هامت 

  40ًػم ظيع اإلاٙىزاث الهٓدًت خىالي  .الخىُس ي الهلىي، وؤهىام جخهاٌش في ألامهاء
ً
 . Species هىنا

 :   مجمىناث مً ألاهىام 6ًدشٙل ظيع اإلاٙىزاث الهٓدًت مً 

 اإلاٙىزاث الهٓدًت السئىٍت .1

2. Mitis  نىد ؤلاوظانوجػم ؤهىام مخهاٌشت في ظٍى الُم والبلهىم. 

3. Anginosus Group – Salivarus   ظصء مً الصمسة الجسزىمُت الدُْٓت اإلاخهاٌشت في البلهىم

 .وظٍى الُم

4. Mutans  دظبب بهؼ ألاهىام جخىؾً نلى طؿذ ألاطىان نىد ؤلاوظان وبهؼ الخُىاهاث، ٍو

 .Dental Caries الهائدة لهره املجمىنت في وشىء حظىض الظىان

ت بذا ما دزلذ بلى املجسي  ٗل ألاهىام اإلاخهاٌشت، بما َيها اإلاٙىزاث اإلاهىٍت هي نىامل ممسغت اهتهاٍش

 .الدمىي بما مً الخجىٍِ الُمىي، ؤو مً ألامهاء
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  َهالُت خل الدم:     

اإلاٙىزاث الهٓدًت  مهكم.الهالمت ألاطاطُت للمٙىزاث الهٓدًت ذاث الٓدزة الامساغُت βخل الدم  -

اإلاخهاٌشت حهؿي جلىن ؤزػس خىٛ اإلاظخهمساث نلى طؿذ ألاياز بالدم، وحظمى هره الكاهس بدل 

ظد الهُمىيلىبحن بلى اإلاُتهُمىيلىبحن ألازػس. αالدم ظُد الهُدزوظحن :ًٖا  .بحرٖو

 :Lancefield Groupingالخطيُِ بمجمىناث الوظُُلد 

 الخطيُِ اإلاطلي :

ُت  د Rebecca Lancefieldؤٛو ما وضُت ناإلات الجسازُم ألامحٖر ، التي اٖدشُذ وسخ مسخلُت إلاخهدد الظٙاٍز

جم جددًد ندد مً املجمىناث املخخلُت ًسمص لها  . ألاطاس ي في ظداز زلُت اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت

 ,A – H)بشٙل ٖلي  21لى جىطو ندد املجمىناث اإلاطلُت ب (.C, B, Aبدسٍو ٖبحرة )مجمىناث الوظُُلد 

K-W) . 

 

 :Streptococcus Pyogenesاملكوزات العقدية املقيحة 

للمٙىزاث الهٓدًت مً جطيُِ الوظُُلد، بحن ؤٖثر الجسازُم اإلامسغت اهدشاز نىد ؤلاوظان.  Aاملجمىنت 

طِب ؤلاوظان َٓـ بالهدوي .  نامل مظبب لؿُِ واطو مً الهدوي الُٓدُت: في الظبُل الخىُس ي  ٍو

ًمً٘ ؤن جادي بلى  والجلد، ندوي اليسج السزىة اإلاهددة للخُاة، جُانالث مترآَت مو ؤهىام مً الرًُاهاث.

 .نىاْب شدًدة يحر ُْدُت بظبب الخُانالث اإلاىانُت الػازة
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 نىامل الُىنت:   

 مً نىامل الُىنت،لهىامل الُىنت دوز في 
ً
 ٖبحرا

ً
جكهس طالالث اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت مسصوها

الالخطاّ، مساويت مىانت اإلاػُِ وؤذًت اليسج .جكهس بشٙل مخٓلب بحن طالالث مً اإلاٙىزاث الهٓدًت 

س ي بىاطؿت آلُت ٌهىد هرا الخٓلب بلى هٓل ؤَٓي إلاىززاث الُىنت بحن الظالالث، وبشٙل ؤطا اإلآُدت. 

ت املخخلُت.. Transductionالىٓل  ٍس  ٌشسح  الازخالَاث في َىنت طالالث زاضت َسدًت والطىز الظٍس

 الالخطاّ:  

الخُانل مو َُبروه٘خحن اإلاػُِ وهي اإلاادة البروجُيُت نلى الخالًا خُُٓٓت الىىي، آلالُت ألاطاطُت  -

ت لل  بلهىم والجلد.التي جسجبـ بها اإلاٙىزاث نلى الخالًا الكهاٍز

 .Fالبيُت التي جخهٍس نلى َُبروه٘خحن الشىي جىظد نلى البروجحن   -

ت الجلدًت  Mلخمؼ الخُٙىٍٚ الظؿخي الخازجي والبروجِىاث  -  في الالخطاّ نلى الخالًا الكهاٍز
ً
دوزا

 واملخاؾُت.

 .في الاَساشاث واإلاطل ججاهات هدُجت ألاغداد اإلاىظىدة باإلآاومت اإلا٘دظ جددر .مٓاومت البلهمت:M البروجِىاث    

  80جم جددًد ؤٖثر مً .  M ندوي مهاودة باإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت بػسوب مسخلُت مً البروجحن
ً
همؿا

 مً البروجحن
ً
جسبـ بسوجِىاث مطلُت مسخلُت نىد الشىي: الُُبروهىظحن، .باطخسدام الؿّس اإلاطلُت M مسخلُا

حًؿي طؿذ الخلُت الجسزىمُت ببروجِىاث ..α2, C4b البروجِىاش ، مشبـIgA, IgGالبالطمُىىظً، الالبىمحن، 

  .نلى مٓاومت البلهمت M مظاولت نً ْدزة البروجِىاث -الشىي 

جىمى بشٙل مظخهمساث مساؾُت نلى ألاياز  .حشٙل بهؼ الظالالث مدُكت مً خمؼ الهُالىزوهُٚ:املخُكت

 الهصوالث مً خاالث التهاب البلهىم بدون مػانُاثنىد  هادز اهخاط املخُكت ؤمس .بالدم وهي شدًدة الُىنت

  .جملٚ َهالُت مػادة للبلهمت .وظبت هامت مً الهصوالث مً الازماط الشدًدة لها مدُكت

 في طالالث ::C5a ببدُداش
ً
 جخىاظد نلى طؿذ ٗل طالالث اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ،.Str.agalactiae جىظد ؤًػا

ل َهالُت   .ؤلاوظاهُت، وهي ؤخد الجاذباث الُ٘مُائُت السئِظُت للخالًا البالهت C5a جٍص

ً مسخلُحن  : Streptolysinالخاٛ الهٓدي (  Oالخاٛ الهٓدي).haemolysinجُسش اإلاٙىزاث الهٓدًت خالحن دمٍى

Streptolysin ( )سجحن اث الخمس، البُؼ مخهددة الىىي S)خظاض لألٖو ( )مىدل باإلاطل(، ًدل ٖالهما الٍ٘س

 في خُىاهاث الخجازب بلى مىتها زالٛ زىان، 
ً
دًا والطُُداث بدشُ٘ل زٓىب في يشاءها الخلىي.ٌظبب خٓنها وٍز

 في امساغُت الخمى السزىٍت بهد الهٓدًت  (O)هدُجت لُهل طمي خاد نلى الٓلب.ًلهب الخاٛ الهٓدي 
ً
 دوزا

 كهس ألاغداد بهد الهدوي بالهٓدًاث، وزاضت بهد الخاالث الشدًدة.ج
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س مدخىٍاث الجظُم .خىٛ اإلاظخهمساث β –مظاوٛ نً اهدالٛ الدم  (S)الخاٛ الهٓدي  ًدض نلى جدٍس

 يحر ممىو. (O)الخاٛ وما ًخلىه مً مىث الخلُت بهد ابخالم الجسزىم بالبالهاث. نلى ن٘ع الخاٛ الهٓدي 

 :Pyrogenic Exotoxinsالخازظُت اإلاظببت للخمت  الرًُاهاث 

 ؤو ؤٖثر حظمى الرًُاهاث الخازظُت اإلاظببت للخمى  -
ً
/ منها 3م جىضُِ /ججُسش مهكم الظالالث ذًُاها

اإلاىث نىد خٓىه لألزاهب،  SPEAظبب ٌ لً٘ ًىظد الهدًد يحرها.  SPEA, SPEB, SPECبشٙل مُطل: 

 جىسس الهػلت الٓلبُت واإلاىث نىد خُىاهاث الخجازب. SPEBوهى ألاٖثر طمُت مً الشالزت، ٌظبب 

  SPECو SPEAٌظمى . بحن الظالالث بىاطؿت نازُاث الجسازُم SPECو SPEAجيخٓل مىززاث 
ً
ؤًػا

خُض ؤنها مظاولت نً الاهدَام اإلاشاهد نً مسض ى الخمى  Erythrogenic Toxinsبالرًُاهاث املخمسة 

ت  ئاث Superantigenوجملٚ َهالُت مظخػد َائٔ . Scarlatinaالٓسمٍص  MHC. وبازجباؾها مو ظٍص

اث  VBوالٓظم  IIالطِ   Tمً مظخٓبل اإلاظخػد نلى اللمُاٍو
ً
 ٖبحرا

ً
، حظبب هره الرًُاهاث جُهُال

اث  حن  T)يحر مهخمد نلى اإلاظخػد( للمُاٍو -ILو IL-1اإلاظاندة. وجٙىن الىدُجت بؾالّ ٖبحر لالهترلٖى

سون α (TNF-α-ىسس للىزم ، الهامل اإلا2 ُىاث الهدًد مً الهالماث  .-γ( والاهتَر حظبب هره الظِخٖى

ت، وحشمل الالتهاب، الطدمت وْطىز ألانػاء ٍس ، جيخج ٗل الظالالث SPECو SPEAوبسالٍ  الظٍس

SPEB  والري ًدمل َهالُت بسوجُاش الظظِخحنCysteine Proteinase  ًالٓادز نلى َطم الهدًد م

 بسوجِىاث الشىي.

ىداش   .جُ٘ٚ خمؼ الهُالىزوهُٚ وهي اإلاادة ألاطاطُت لليظُج الػام نىد الشىي :  Hyaluronidase الهُالىٍز

جسجُو ألاغداد اإلاطلُت للهُالىزوهُداش زالٛ الهدوي التي جطِب  .حظسم اهدشاز الهدوي نبر ؤطؿذ الطُاّ

 .الجلد

ُىاش  بداٛ اللُُحن: Streptokinaseالظتربخٖى
ً
نامل اهدشاز ٌهمل باإلاظاندة مو .  Fibrinolysinٌهٍس ؤًػا

خاإلاا ًسجبـ مىلد البالطمحن الشىي نلى طؿذ الجسزىم، ًخم جُهُله بلى بالطمحن   .ؤماًٖ ازجباؽ مىلد البالطمحن

ُىاش لى الازخباء زلِ مً البالشما نلى ن٘ع اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت، والتي تهدٍ ب .بىاطؿت الظتربخٖى

ً اإلابيُت ً( حظخسدم اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت بالشمحن الشىي الًٓاٍ خىاظص الُُبًر ازماط  .اإلاخسثرة )الُُبًر

 
ً
 .اليسج السزىة الهائدة للمٙىز الهٓدي اإلآُذ ؤٖثر اهدشازا

Lipoproteinase: جيخجه بشٙل ؤطاس ي طالالث حظبب ندوًي ظلدًت. 

(DNA ases) Deoxy Ribonuclease :لهب ٖهامل اهدشاز بةذابخه للمُسشاث اللصظت  .ًُ٘ٚ الخمؼ الىىوي ٍو
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ت: ٍس  اإلاكاهس الظٍس

  :Pharymgitisالتهاب البلهىم 
ً
ت : هجمت  .ؤٖثر ازماط اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ شُىنا ٍس ألانساع الظٍس

البلهىم  الخهسع للهامل اإلامسع.ؤًام بهد  4-2مُاظئت مً ؤلم البلهىم، خمى، وهً، وضدام، زالٛ 

ادة حجم اللىشاث ,ْد جكهس لىٍداث مً مُسشاث زمادًت بُػاء نلى  الخلُي نادة مدمس وبشٙل مىدشس، ٍش

باث   ًتراٖم الُٓذ في الجٍس
ً
 Cryptsطؿدها وؤخُاها

بُت.   زساظاث في اللىشا ًيخج نً الالتهاب املخلي اهخُار في الهٓد اللمُُت الْس
ً
ث : ًمً٘ ًخؿىز ؤخُاها

للهامل اإلامسع ؤن ًىدشس بلى اإلاىاؾٔ املجاوزة وإلى املجسي الدمىي. جمُحزه نً الالتهاب الُحروس ي ؤمس 

% مً خاالث التهاب 30-20ضهب مً دون الُدىص الجسزىمُت ؤو اإلاطلُت. ؤقهسث الدزاطاث بالصزم ؤن 

 خاالث مً ؤلم البلهىم حظببه . جطادٍ ؤخُاStr. Pyogenesالبلهىم مترآَت باإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ 
ً
ها

 .Gو Cؤهىام حهىد بلى مجمىناث الوظُُلد 

ت  ًترأَ التهاب البلهىم اإلاظبب بظالالث مىخجت لرًُان زازجي مظبب  :Scarlet Feverالخمى الٓسمٍص

ًىم ؤو  بؿُذ مىدشس نلى الجلد وألايشُت املخاؾُت. ًخؿىز الؿُذ زالٛ Pyrogenic Extotoxinللخمى 

 بالبدء نلى الطدز ومً زم جىدشس بلى ألاؾساٍ.  جكهس. مًىمحن بهد قهىز ؤٛو ؤنساع التهاب البلهى 

خهسي مً يؿاءه )لظان   -مسخلت ؤولى: يؿاء ؤبُؼ مطُس ًٌؿي اللظان ًخدىٛ لىهه بلى ألاخمس ٍو

 .Strawberry Tongueالُساولت( 

  الازماط الجلدًت :

 بشٙل ؤطاس ي نىد ألاؾُاٛ .  Pyodermaؤو جُٓذ الجلد  impetigoالٓىباء  -

ت مً الىظه، الرزانحن والظاْحن.  ًخم الخىؾً في الجلد بهد الخماض مو شخظ  ًطِب اإلاىاؾٔ اإلا٘شَى

ًخؿىز في البدء خىٍطالث ضاَُت جمخلئ بالُٓذ زالٛ ندة ؤًام. ٌشاهد  مسمىط نبر شّٓى طؿدُت. 

 الخٙإ.الاهدشاز الشاهىي نادة هدُجت 

وحهجي ألاخمس،  Erysipelas (Erythrosخالت ؤٖثر شدة وهي ندوي الجلد الخاد اإلاهسٍو بالخمسة هىإ  -

Plla .)الجلد : 

( وحشمل ؤلاضابت الجهاش اللمُاوي. Cellulitisحشاهد في الؿبٓاث الظؿدُت للجلد )التهاب الهلل  -

ت الىاخُت وخمى. وإذا لم ٌهالج ًمً٘  اخمساز مىدشس للجلد , ؤلم مىغو، جىطو في الهٓد اللمُاٍو

س الطاداث الخُىٍت.  للهدوي ؤن ًىدشس بلى الدوزان الدمىي خالت ممُخت ْبل جَى
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ت :  مهددة للخُاة نىدندوي اليظُج الؿسي الًاٍش
ً
زىٛ الجسزىم د ندوي مٙىز نٓدي مُٓذ شدًدة وؤخُاها

 بلى ؤظصاء نادة ما جٙىن نُٓمت في الجظم. جترأَ بخجسزم الدم.

جخؿىز هره الهدوي بظسنت ٖبحرة.ًخم الدزىٛ نبر الجلد :Necrotizing Fasciitisالتهاب اللُاَت الىازس 

 
ً
 بظُؿا

ً
 ما ًٙىن زغا

ً
ت والخدهىز الهام بظسنت ٖبحرة.ًطِب  .بهد السع، ويالبا جددر الطدمت الجهاٍش

 اضخت، ٖما ًطِب اإلااإلاسع الصخظ الظلُم الشاب ومً دون ؤًت امساغُت ماهبت و 
ً
. ػهُحن مىانُا

سي ضهب ألن اإلاٙىزاث الهىٓىدًت اإلارهبت والالهىائُاث مشل اإلاؿشُاث جددر جكاهساث  الدصخُظ الظٍس

ت مشابهت. ًمً٘ نٛص اإلاٙىز الهٓدي مً الدم، طائل البئرة ؤو مً شزم اإلاىؿٓت اإلاطابت. ٍس  طٍس

لخمج الىادز التهاب اللُاَت الىازس ًٓلد هرا ا :Streptococcal Myositisالتهاب الهػالث باإلاٙىز الهٓدي 

 
ً
ا ٍس  نىد بظساء الجساخت.مطدز الخمج هى البلهىم، مو اهدشاز الجسزىم بالدم بلى .طٍس

ً
مسخلُان جماما

 الهػالث. ًمً٘ للخمج ؤن ًخم بىظىد زع نلى الهػالث ؤو بظهاد.

ت ؤو ججسزم ْد ًيشإ نىد مسع ازماط اإلاٙىز الهٓدي اجىاذز الطدمت الظمُت باإلاٙىز الهٓدي: إلآُذ الًاٍش

 الدم

 الاهخاهاث الىُاطُت.  : ازماط جُٓدُت ؤزسي 

  Lymphangitisالتهاب ألاونُت اللمُُت                                        

 ذاث السئت والتهاب السخاًا.                                    

ٌشاهد ججسزم  .Str. Agalactiaeاإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ ًٓو في اإلاسجبت الشاهُت بهد  :Bacteremiaججسزم الدم 

ٗازخالؽ اللتهاب البلهىم ؤو  نىد مسض ى التهاب اللُاَت الىازس وجىاذز الطدمت الظمُت،  ما ٌشاهد 
ً
هادزا

ُاث  18ازماط الجلد اإلاىغهُت. ًخػانِ بظسنت ٖبحرة )مهدٛ الخػانِ  طل مهدٛ الَى بلى دُْٓت( ٍو

 جػم اإلاػانُاث املخخملت التهاب الشًاٍ الخاد اإلاادي بلى ْطىز الٓلب..% 40

 الهىاْب يحر الُٓدُت :

 جيشإ ٖهاْبت اللتهاب البلهىم Rheumatic Fever الخمى السزىٍت 

 : الري ًترأَ  مو ازماط الجلد. التهاب ال٘بب والٙلُت الخاد

ت بهد /الهٓديجُانالث مىانُت اإلامسغت بالهدوي باإلاٙىز  ٍس / ؤطابُو مً 5-1. جكهس ؤولى الهالماث الظٍس

 الهدوي 

 ندوي البلهىم باإلاٙىز الهٓدي Psoriasisمسع الطدٍ 
ً
 .ْد ًدسغه ؤًػا
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 في الخدمل اإلاىاعي ملجمىنت زالًا 
ً
التي  CD8 Tبهؼ اإلاظخػداث الُائٓت للمٙىز الهٓدي حظبب ازتراْا

حراجحن الجلد. Mنلى البروجِىاث  Epitopesجخهٍس بشٙل مخطالب نلى خىاجم   ٖو

Streptococcus Agalactiae:   

 . Bحهىد بلى مجمىنت الوظُُلد  -

% مً اليظاء 40-10. ًمً٘ ؤن جخىاظد في البلهىم  .جخىؾً بشٙل ؤولي في الٙىلىن نىد ؤلاوظان  -

ذ ؤنها الهامل اإلاظبب اللتهاب الػسم نىد ألابٓازًدملىنها بشٙل مخٓؿو في اإلاهبل. مىر الظخِىاث .نَس

طبب مهم للىَُاث نىد .ؤضبدذ الظبب ألاطاس ي الزماط خدًثي الىالدة في البلدان الطىانُت 

 اليظاء في الُترة خىٛ الىالدة والبالًحن يحر الخىامل مو خالت ؾبُت مصمىت. 

 الامساغُت: -

 نىامل الُىنت:            

 خاالث الدم .1

د املخُكت  .2  بىلي طٙاٍز

 )َٓـ الظالالث اإلامسغت لإلوظان( C5aببدُداش  .3

ىداش )لِع ٗل الظالالث( .4  هُالىزٍو

 ؤلاوظاوي وحهمل ٖهىامل الخطاّ. IgAندة بسوجِىاث طؿدُت جسبـ  .5

د املخُكت ) - (، الىمـ اإلاطلي ألاٖثر VII- IIو Ib, Iaجم جددًد حظهت ؤهماؽ مسخلُت مً بىلي طٙاٍز

 مو ازماط خدًثي الىالدة هى الىمـ 
ً
 زماط نىد البالًحن نلى ؤهماؽ مطلُت مسخلُت.الا .IIIجسآَا

 ,Petersen)طمي نلى خظب ألاخٍس ألاولى للهلماء ) CAMPمً بحن خاالث الدم اإلاىخجت، الهامل  -

Munch, Atkins, Christie ) . ًدل الهاملCAMP  
ً
زالًا الدم الخمساء للبٓس ؤو الًىم اإلاهالجت مظبٓا

اإلاىٓى طام لألزاهب بداٛ خٓنها  CAMPبسوجحن الهامل . للمٙىز الهىٓىدي اإلارهب  β –بالرًُان 

د  .دازل الىٍز

ت - ٍس  :اإلاكاهس الظٍس

  :همؿحن مسخلُحن لبدء اإلاسع:الخمج نىد خدًثي الىالدة           

 .طانت مً الىالدة 12مسع الهجمت مب٘سة: جخكاهس مهكم الخاالث في ؤو زالٛ                     

 .ؤشهس مً الىالدة 3ؤًام وختى  7مسع الهجمت اإلاخإزسة: ًخكاهس بهد ؤٖثر مً                     

اهدشاز ضاند مً اإلاهبل هدى الظائل الامُىىس ي، ٌظخيشٔ مً ًددر  :مسع الهجمت اإلاب٘سة -1

ًادي بلى اوظمام دم نىد الىلُد ؤو ألام ؤو نىد ٖالهما.  ًخىؾً الجسزىم نىد  ْبل الجىحن
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% مً 1ألاؾُاٛ اإلاىلىدًً ألمهاث خملت  ؤزىاء نبىزهم اإلاهبل. هدُجت يحر شائهت )خىالي 

ألانساع ث، ؤو ندة ؤًام.الخاالث(.ًمً٘ للىلُد ؤن ًطاب باإلاسع نىد الىالدة ؤو بهد ندة طانا

ِ الخىُع ت وجْى ت: الىهاض، الصْز ٍس اة .الظٍس  نىد جؿىز اوظمام الدم ًخلى ذلٚ الطدمت والَى

 م ًخم البدء باإلاهالجت بشٙل َىزي.ْد جترأَ الخالت بالتهاب السخاًا والخمج السئىي.بذا ل

ت لألؾُاٛ ذوي ألانساع، اهسُؼ مهدٛ  ت اإلاسع واإلاهالجت الُىٍز وبظبب الخدظً في مهَس

ُاث بلى ؤْل مً /  .%/ 10الَى

 :نىامل الخؿس لخىؾً الجسزىم نىد خدًثي الىالدة وؤلاضابت بالهدوي 

a. لأليشُت جمّص مب٘س 

b. مساع مدًد 

c. والدة مب٘سة 

d. وشن مىسُؼ نىد الىالدة 

e. خمى ؤزىاء الىغو 

ألامىمت نىد الىلُد ؤهمُت ؤٖبر مً دزظت جىؾً  IgG للخالت اإلاىانُت نىد ألام، ومظخىي ؤغداد 

مً اإلامً٘ ؤن ٌظبب الجسزىم بىُظه جمّص الًشُت اإلاب٘س .الجسزىم في الظبُل الخىاطلي لألم

 هدُجت بَساش 
ً
 البروجُاش وجُهُل الالتهاب مىغهُا

 التهاب السخاًا الُٓخي  مسع الهجمت اإلاخإزسة: -2
ً
مً٘ مشاهدة التهاب .ؤٖثر الخكاهساث شُىنا ٍو

اإلاُاضل الُٓخي، التهاب نكم وهٓي, التهاب ملخدمت، التهاب الجُىب، التهاب ألاذن الىطؿى، 

الخمج الًاشي ؤنلى بحن  . مهدٛ خدورPeritonitisالتهاب الشًاٍ ؤو التهاب الثرب 

اإلاسع يحر مسجبـ بخىؾً الجسزىم في مهبل ألام. ج٘دظب الهدًد مً الخاالث في اإلاشُى. .الخدط

مً٘ لهدوي ألاؾُاٛ ؤن جخم ؤزىاء ؤلاظساءاث .ًمً٘ للهاملحن في اإلاشُى ؤن ًٙىهىا خملت  ٍو

 التهاب الشدي نىد
ً
ػُت، مو اهدشاز الخٔ مً ؾُل آلزس. وضِ ؤًػا ألام ٖمطدز  الخمٍس

 للهدوي.

 .ًادي الاهدشاز الطاند لخمج امُىىس ي ْد ًادي بلى الاظهاع :الازماط نىد البالًحن   

 التهاب مشُمت ويشاء امُىىس ي -

  (Endometritis بهخان بهد الىالدة )التهاب باؾً السخم -

طبب مخ٘سز للهدوي نىد  .ذاث السئت في َترة بهد الىالدة نىد وظاء شاباث وطلُماث مً ْبل -

 .مجمىناث زؿس مهُىت للبالًحن يحر الخىامل

  -Sepsis بهخان الدم -

  ذاث السئت -
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 ازماط اليسج السزىة : التهاب الهلل والتهاب اإلاُاضل -

  .ازماط الظبُل البىلي املخخلـ بخجسزم الدم  -

والظ٘خت الظ٘سي، حشمو ال٘بد، َشل ٗلىي، طسؾان  :نىامل الخؿس نىد هاالء اإلاسض ى هي -

 .الخٓدم في الظً مً زؿىزة الخمج الًاشي ، بشٙل مظخٓل نً الخاالث الؿبُت اإلااهبت، الدمايُت

 : مكوزات قيحية أخسى 

 حظبب ب:  Gو C مجمىنت
ً
أليلبها مىؾً ؤولي نىد:  .زماط اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدتأل زماط شبيهت إؤخُاها

س، لً٘ بهؼ الظالالث  بةمٙانها الدظبب بداالث وبائُت . جُُ٘ذ مو ؤلاوظان ٖشىي ألاخطىت، اإلااشُت والخىاٍش

مً ؤلم البلهىم وزاضت في مجخمهاث مشل اإلادازض دوز زناًت ألاؾُاٛ واإلااطظاث الري ٌظخسدم َيها الخلُب 

لُت خاد لً٘ لِع مو خمى ززىٍت C جترأَ املجمىنت .يحر اإلابظتر  C الىىم ألاهم مً املجمىنت .مو التهاب ٖبب ٗو

 ..Str. Equisimilis ؤلاوظان هينىد 

 :Streptococcus Pneumoniaملكوزات العقدية السئوية ا

% مً الظٙان، مو ؤنلى مهدٛ نٛص نىد ألاؾُاٛ زالٛ ؤشهس 7-5هي نػى في الصمسة الُمىٍت البلهىمُت نىد 

 Mastoidsؤمساع ألاذن الىطؿى، الجُىب ألاهُُت، الخشاء حظبب . Diplococciالشخاء. مٙىزاث مصدوظت 

ٔ الطُساوي .البازاوشُم السئىي ، خىان، الشًاٍ والؿٍس  السخاًا.،جىدشس بلى ؤماًٖ ؤزسي مشل: اإلاُاضل، البًر

 نىامل الُىنت: 

د املخُكت نامل َىنت شدًد ألاهمُت. مػادة للبلهمت، جصبـ جىغو اإلاخممت. جم املخُكت :   بىلي طٙاٍز

% مً 90همـ  23ٌظبب.جملٚ ألاهماؽ اإلاطلُت املخخلُت َىنت مسخلُت . همـ مطلي مدُكي 90جددًد 

 .خاالث ججسزم الدم والتهاب السخاًا

IgA-1 بسوجُاش زازط زلىٍت جُطم بشٙل هىعي : بسوجُاشIgA-1  .ؤلاوظاوي 

 :Pneumolysinالخاٛ السئىي       

 . ذًُان مسسب لأليشُت، ًخدسز ؤزىاء الاهدالٛ الراحي -

 الجرب الُ٘مُائي للمهخدالث.          ًصبـ : -

 البلهمت والُىزة الخىُظُت.

اث وجطيُو الًلىبىلُىاث اإلاىانُت.  جٙازس اللمُاٍو

اة - ظاهم في الدظبب بالَى  ًدسع في خُىاهاث الخجازب ذاث السئت الُطُت َو
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 لخدػحر لٓاح ظدًد للمٙىز السئىي. -
ً
د ًٙىن مىاطبا  ممىو ْو

ًُ٘ٚ اإلاٙىز السئىي نىد جُهُله السوابـ الببدُدًت في ببدُدويلُٙان الجداز  :Autolysinالخاٛ الراحي 

 .ًمً٘ الخل الراحي مً بؾالّ الخاٛ السئىي، باإلغاَت بلى ٖمُاث الببدُدويلُٙان.الخلىي 

 الهىامل اإلااهبت:

ٔ الهلىي نىد حهؿل آلالُت  - جيخج ذاث السئت نً اطخيشاّ اإلاٙىز السئىي اإلاىظىد في بَساشاث الؿٍس

 الؿبُهُت إلؾساح املخاؽ بىاطؿت الُهل اإلاىه٘ع للظان اإلاصماز والظلم اإلاخدٕس لألهداب املخاؾُت. 

  جيشإ هره الخالت في: -

 الازخالظاث ال٘دىلُت، الطسم ؤو زغىع السؤض.الىعي اإلاػؿسب : الخسدًس الهام،                       

 الازماط الخىُظُت الُحروطُت مشل ألاهُلىهصا.                                   

 التهاب الٓطباث اإلاصمً.                                  

تؤ                                             مساع الطمام الٓلبي وهٓظ الترٍو

 داء الظ٘سي                                     

 الخٓدم في الظً                                   

 الٓطىز الٙلىي اإلاصمً                                   

 ؤوزام مً ؤضل ْطبي ؤو اهخٓالُت                                 

ألاوزام مشل ، يُاب الؿداٛ ؤو ْطىز الؿداٛ،     يلىبىلحنهٓظ ياما   خاالث الهىش اإلاىاعي اإلااهبت : -

ؤو ندم ْدزة نلى جدٍسؼ  -نىش وظبي ؤو مؿلٔ لُهالُت ألاغداد الؿاهُت  وزم الىٓي اإلاخهدد.

ٗاَُت الهخاط ؤغداد هىنُت للىمـ.  اطخجابت 

-     :
ً
خهسع  وهى ببدُد Tuftsinًلهب ؤًػا  في مىاظهت ؤلاهخان باإلاٙىز السئىي ٍو

ً
 ؤًػا

ً
زباعي ًُسشه الؿداٛ، دوزا

بشالت الؿداٛ بظبب ،:يُاب الؿداٛ الخلٓياإلاطابحن بىٓظ في َهالُت الؿداٛللخؿس بشٙل زاص ؤولئٚ 

جاث ،زغىع الخمج بُحروض  .Homozygousغهِ وقُُي: ٖما في خالت داء الخلُت اإلاىجلُت اإلاخمازل الٍص

 .ندوي َحروطُت بدئُت للظبُل الخىُس ي الهلىي  .(HIV)نىش اإلاىانت اإلا٘دظب 

. جددر بشٙل جالي :Pneumoniaذات السئة :ؤنساع اٛ  
ً
ٌشٙل اإلاٙىز السئىي ؤٖثر ؤطباب ذاث السئت جىاجسا

ص الخُانل  لالطخيشاّ مو هجسة جالُت نبر املخاؾُت الٓطبُت لدشمل الجهاش اللمُاوي خىٛ الٓطباث. ًتٖر

الالتهابي في البدء دازل الاطىار لُطُظ ؤو لُظ زئىي، ًيخج مسع مخهدد الُطىص نً الاهدشاز للمىؿٓت 
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د ًمخد الالتهاب بلى الجىب ْد ًخؿىز بلى جُٓذ الجىب ,التهاب الخامىزهسس زئىي وحشٙل زساظاث املجا وزة ْو

التهاب السخاًا، اإلاُاضل % مً اإلاسض ى.15سزم الدم نىد ختى دازل السئت بإهماؽ مطلُت ذاث َىنت نالُت. جج

ُاث نىد مً ادزلىا بلى اإلاشُى في اإلا : الشًاٍ.ًٓازب مهدٛ الَى
ً
. وجصداد باشدًاد 15مل٘ت اإلاخددة وهادزا

ً
با % جٍٓس

الهمس، ووظىد مسع طابٔ، الاهدشاز الدمىي، والازماط الاهخٓالُت وبهؼ ؤهماؽ اإلاٙىز السئىي 

 ..(.3التي جملٚ مداَل ٖبحرة )مشل الىمـ اإلاطلي 

خىالي .اثطىى  3ؤشهس و 6جطِب خىالي هطِ ألاؾُاٛ بهمس ما بحن  التهاب ألاذن الوسطى والتهاب الجيوب:

ًددر اإلاسع بهد ؤلاضابت بظاللت ظدًدة ال ًىظد لها مىانت طابٓت. ًصداد  .زلض الخاالث طببها: اإلاٙىز السئىي 

 مهدٛ الاهدشاز بحن ؤؾُاٛ اإلادازض الابخدائُت، خُض ًىظد جبدًل دائم لظالالث اإلاٙىز السئىي.

ُترع ؤن الًصو ًيشإ مً البلهىم هدى السخاًا التهاب السحايا: نبر املجسي الدمىي خُض ًخىاظد نادة  ٍو

ٗازخالؽ نً الخمج في ؤماًٖ ؤزسي، مشل السئت. مً٘ ؤن ًيشإ  زىائي الىمىذط خُض ًطاب  ججسزم الدم. ٍو

ُاث  45طىىاث والبالًحن بهمس  3ألاؾُاٛ بهمس ؤْل مً  ؤنلى مً . % نلى الخىالي30و20طىت وؤٖثر. مهدٛ الَى

 إلاظبب بهىامل ؤزسي.خاالث التهاب السخاًا الجسزىمي ا

 املكوزات العنقودية املتعايشة :

 :Viridans Streptococciاملكوزات العقدية املخضسة 

مظُؿسة بحن الصمسة اإلاىظىدة في الخجىٍِ الُمىي والبلهىم نىد ٗل املجمىناث  Salivarus Mitisمجمىنت 

خم هرا   في جشبُـ جىؾً الجسازُم اإلامسغت، بما َيها اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت، ٍو
ً
 هاما

ً
ت. جلهب دوزا الهمٍس

ىطِىاث   ،بألُخحن مسخلُخحن: اهخاط الباٖتًر
ً
ظُد الهُدزوظحن )واإلاظاوٛ ؤًػا نً زاضُت خل الدم اهخاط بحرٖو

α-.) 

ْد  .(Plaqueجخىؾً نلى طؿذ ألاطىان وألايشُت املخاؾُت وبظبب وظىدها )ْلح ألاطىان : Mitisمجمىنت 

ٗان  جدزل املجسي الدمىي ؤزىاء اإلاهالجاث الظيُت. مشل ْلو ألاطىان ؤو جىكُِ ألاطىان اإلا٘شِ، وزاضت بذا ما 

.نىد
ً
ألاصخاء ًخم جىُٓت الدوزان الجسازُم الػهُُت الُىنت زالٛ طانت. ونىد اإلاسض ى  وظُج اللشت ملتهبا

اإلاطابحن بداالث ماهبت مسخلُت ، وزاضت ؤذًت ضماماث الٓلب بظبب الخمى السزىٍت بهد ؤلاضابت باإلاٙىز 

ىغيي نلى ًادي الىمى اإلا .الهٓدي، ْد حظخٓس اإلاٙىزاث الهٓدًت الجائلت في باز مدمُت مً الخالًا البالهت

طىز وقُُي. بخٓدم اإلاسع نلى مدة ندة ؤشهس، ٌشاز له بـ: التهاب  طؿذ ضماماث الٓلب في النهاًت بلى جىدب ْو

ترأَ نادة بدمى مخٓؿهت. ْد ًادي اهُطاٛ الجسازُم بلى ضمامت ُْدُت في  الشُاٍ الجسزىمي جدذ الخاد. ٍو

 ندة ؤنػاء ومنها الدماى. 

 

https://manara.edu.sy/



  

 
18 

 

 نلى مُىاء ألاطىان وال جطادٍ ختى خطىٛ جىسس ألاطىان. جىؿلٔ  :Mutansمجمىنت 
ً
ا جخىؾً خطٍس

وظبتهم قي ْلح ألاطىان بشٙل لطُٔ بدىاٛو الظ٘س، وهي الظبب السئِس ي لٓلح ألاطىان بظبب ْدزتها نلى 

/. ومشل مهكم اإلاٙىزاث الهٓدًت في الٓلح 5ؤْل مً / PHاهخاط ٖمُت ٖبحرة مً مؼ اللبن ختى بدزظت 

 .ٙانها الدظبب بالتهاب الشًاٍبةم

 .ؤنػاء هكامُىن في مجمىنت الجسازُم اإلاخهاٌشت نلى ؤطؿذ ألاطىان :Anginosusمجمىنت 
ً
حهٛص يالبا

ت ألازسي.  مً الخساظاث والازماط الُٓدُت الاهتهاٍش

ت   :Bovisمجمىنت البٍٓس
ً
ججسزم دم وظد نىد ؤهىام خُىاهُت مسخلُت، بما َيها ؤمهاء ؤلاوظان. حظبب ؤخُاها

 ما جترأَ مو طسؾان الٙىلىن، الري ٌهسع للخؿس وقُُت الجداز 
ً
والتهاب شًاٍ جدذ خاد ويالبا

 اإلاهىي.

 ما جترأَ  :Enterococcusاملكوز املعوي 
ً
ًخىاظد بشٙل ؾبُيي في ؤمهاء ؤلاوظان. ألاهىام التي يالبا

 .ألامساع اإلاظببت لها وهي:E.faecuimاإلاٙىز اإلاهىي البراشي و E.faecalisباألمساع نىد ؤلاوظان هي: 

ٔ الطُساوي ؤ، التهاب الشُاٍ الخمجي، زمج الظبُل البىلي  التهاب  ،آَاث البؿً الخُٓدُت، زماط الؿٍس

Peritonitis. 

 ما جددر نىد مسض ى بأَت مسغُت ٖبحرة ماهبت ونىد  انىد وظىد ججسزم الدم َةه
ً
 خُض يالبا

ً
إلهراز ًٙىن طِئا

 
ً
 .اإلاػهُحن مىانُا

  التشخيص املخبري:

  جمع العينات:

-  
ً
ي، الٓشو، ؤو البىٛ وؾبٓا مسخاث البلهىم ؤو الجلد، في الُٓذ، مصازم الدم، الظائل الدماغي الشٗى

 إلاىغو الخمج.

 زيم   -
ً
 لراث السئت اإلا٘دظبت في املجخمو. بال ؤن شزم الٓشو ًٙىن بًجابُا

ً
 شائها

ً
نىد خىالي  ٗىنها طببا

%/ َٓـ مً الخاالث وألطباب ندًدة:ْد جىظد ضهىبت في ظمو نُىت الٓشو،ٌظاند اطخيشاّ 20/

 الخطىٛ نلى ً الازذاذ اإلاالح ؤو ْسم الطدز واإلاٍسؼ ظالع مىخطب نلى اهخاط الٓشو.
ً
مً٘ ؤًػا

جىٓظ اإلاهالجت الظابٓت بالطاد الخُىي َسضت نٛص . الٓشو بمىكاز الٓطباث نىد اإلاسض ى اإلاىببحن

 مً مالئمت نُىت الٓشو، والتي ًجب ؤن جكهس وظىد 
ً
ا اإلاٙىز السئىي مً الٓشو.ًجب الخإٖد مجهٍس

ت الخسشُُت   مً الُم.  Squiamousالخالًا الُٓدُت ؤٖثر مً الخالًا البشسٍو

ت. -   إلاصازم الدم ؤهمُت نىد مسع ازماط اإلاٙىز الهٓدي الًاٍش

خىاوي.  -  حشمل مىاغو الجظم ألازسي التي حظخدٔ الاطخٓطاء. اإلاُاضل، والظائل البًر
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 .للخشبذ مً الظبب الجسزىمي اللتهاب ألاذن الىطؿىٛ ؾبلت ألاذن ص ب -

 : الصزع وثحديد النوع

م الٙاجالش -  .وطـ الصزم ألاولي للمٙىز الهٓدي هى ألاياز بالدم .اإلاٙىز الهٓدي ًُخٓد الهٍص

ًخم ٖشِ   (.بداٛ الشٚ بىظىد اإلاٙىز اإلاهىي ٌظخسدم ؤياز اهخٓائي للهطُاث اإلاهىٍت )مشل وطـ ماٗىهٙي 

ملم(،  1جٙىن اإلاصازم ضًحرة )بٓؿس   .بِخا β اإلاٙىزاث الهٓدًت اإلآُدت في البدء بىاطؿت َهالُتها الخالت للدم

د جسخلِ في  -α  ىي خالت للدممظخهمساث اإلاٙىز السئ .وبسالٍ اإلاٙىزاث الهٓدًت جُخٓد للطباى بلُا، هانمت ْو

د املخُكي اإلاىخج،   ل٘مُت مخهدد الظٙاٍز
ً
 الدجم جبها

ٌهخمد جددًد هىم اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ بشٙل ٖبحر نلى ال٘شِ اإلاطلي إلاظخػداث املجمىنت  -

 . .Co agglutination بخٓىُاث الترطِب اإلاىاعي ؤو التراص اإلاظاند

بسالٍ يالبُت اإلاٙىزاث الهٓدًت ألازسي، َةن اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ  طخحراطحنازخباز الخظاطُت للبا -

 خظاض نلُه

  CAMP بشٙل اَتراض ي بىاطؿت ازخباز Str. agalactiae ًمً٘ جددًد -

 .بدظاطُتها الىضُُت لالوبخىشحن α ًخم جمُحز اإلاٙىز السئىي نً اإلاٙىزاث الهٓدًت الخالت للدم -

 .ألازسي بخددًد ضُاتها الُ٘مُائُت الخُىٍت ًخم جددًد اإلاٙىزاث الهٓدًت -

  .جخُسد اإلاٙىزاث اإلاهىٍت بحن اإلاٙىزاث الهٓدًت بٓدزتها نلى الىمى نلى وطـ ًدىي الطُساء -

ت  كشف املستضدات: ل٘شِ اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ مباشسة مً  (Kits)ًىظد الهدًد مً املخػساث الخجاٍز

 في اإلاىاد اإلاإزىذة باإلاسخت.  Aهره ألاهكمت ؤغداد هىنُت ل٘شِ مظخػد املجمىنت  حظخسدم.مسخت البلهىم

 نلى ٗىن البازة ألاولُت هي البلهىم ؤو الجلد كشف ألاضداد:
ً
حظخهمل  .جسخلِ الاطخجابت اإلاىانُت انخمادا

 ً ًكهس  .سض ى( لخددًد وظىد زمج طابٔ باإلاٙىز الهٓدي في بلهىم اإلاASO)ازخباز  Oؤغداد الظتربخىلحًز

 / ؤطابُو مً الخهسع ألاولي للجسزىم. 4-3ازجُام ملخىف في نُاز ألاغداد بهد /

في التهاب ال٘بب والٙلُت الخاد اإلاسأَ اللتهاب الجلد.  ASOال ٌهخمد نلى جددًد DNAase ،ؤغداد لهُالىزهُداش

 ٗىاطؿت حصخُطُت نىد هاالء اإلاسض ى. DNAaseًىصح بال٘شِ نً ؤغداد 

بىاطؿت اإلاطىٛ الىىنُت للىمـ.  M/ همـ مطلي للبروجحن 80:ًمً٘ جمُحز ؤٖثر مً /ثنميط املكوزات العقدية

اإلاٙىدة )بىاطؿت ٖشِ الازخالَاث في الخخالي للمىززت  Mجٓىم بهؼ املخابس اإلاسظهُت بةظساء الخىمُـ للبروجحن 

 . Tاإلاهسٍو باإلاظخػد  وٍىظد مسؿـ جىمُـ آزس ٌهخمد نلى البروجحن الظؿخي(.Mللبروجحن 
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د وضِ / د املخُكي، ْو / همـ 90ًخم جىمُـ اإلاٙىزاث السئىٍت نلى ؤطاض الازخالٍ في مخهدد الظٙاٍز

 مطلي  

 ٌظخسدم الخبر الطُجي نلى مهلٔ اإلاٙىز السئىي  خُض ًلىن املخُكت ٖهالت هُٓت خىٛ الجسزىم. 

ت  د مصط اإلاهلٔ مو مطل مػاد هىعي للىمـ مً وغىح زٍئ املخُكت جدذ املجهس. وهرا هى ألاطاض ًٍص

 الزخباز اهخُار املخُكت. 

 املعالجة:

اإلاٙىزاث الهٓدًت خظاطت بشٙل ؾبُيي للبيظلحن وججاه ؾُِ واطو مً الطاداث الخُىٍت ألازسي.   -

 
ً
د ؤضبدذ اإلآاومت اإلا٘دظبت ججاه نىامل ؤزسي مشٙلت مخُاْمت. اإلاٙىزاث الهٓدًت مٓاومت دازلُا ْو

ُبه منهما في نالط   ما حظخهمل جٖس
ً
داث، حهمل بشٙل مخهاغد مو البيظلُىاث ويالبا الامُىىيلُٙىٍش

 اإلآاومت للبيظلحن نىد اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ.  .التهاب الشًاٍ
ً
 لم ج٘دشِ ؤبدا

ل بىلظحن )بيظلحن  - س ي مُصُل بيظلحن الُمىي )بيظلحن Gالبجًز   ( هما الدواءان ألامشلV( ؤو الُُىٖى

 آلان بظساء ازخبازاث الخظاطُت للطاداث الخُىٍتو 
ً
ا  .لِع غسوٍز

تروماٌظحن، لً٘ حشاهد  - ادة الخظاطُت للبيظلحن، َةهه الازخباز الشاوي نادة ما ًٙىن الاٍز وفي خالت ٍش

 مٓاومت ججاهه وهي شائهت في بهؼ البلدان. 

اإلاػانُاث الُٓدُت مشل التهاب ألاذن ؤًام جدد مً جإزحر الهجماث الخادة وجمىو  5-3اإلاهالجت إلادة  -

 الىطؿى

/ ؤًام. الجساخت ؤمس ؤطاس ي إلشالت 10اطدئطاٛ اإلاٙىز الهٓدي ال ًخم بال بذا اطخمسث اإلاهالجت إلادة /   -

اليظُج اإلاخػسز في خالت التهاب اللُاَت الىازس، خُض بن ازتراّ الطاد الخُىي للمىؿٓت ًٙىن 

 .
ً
 غهُُا

نً البيظلحن بظبب جشبُؿه لخطيُو البروجِىاث، بما َيها اهخاط الرًُاهاث  ًُػل الٙلُىداماٌظحن -

 الدازلُت. 

 خظاطت للبيظلحن، اإلااٖس ولُداث و الًلُٙىببدُداث. S.agalacticeمهكم طالالث  -

جيشس اإلآاومت ججاه البيظلحن نىد اإلاٙىز السئىي واإلاٙىزاث الهٓدًت املخػسة، الىاظمت نً ؾُساث في  -

وهٓلذ  Str.oralisو Str.mitisالهدٍ السابؿت للبيظلحن.  جساٖمذ هره الؿُساث في طالالث  البروجِىاث

ٔ الاهخٓاٛ اإلاىزسي بلى اإلاٙىزاث السئىٍت.  اإلاىززاث اإلاخًحرة نً ؾٍس

حظخجُب مهكم ازماط اإلاٙىز السئىي اإلاظببت بظالالث لها مظخىي مٓاومت مخىطـ ججاه البيظلحن  -

حز ألاضًسي  واطخصىاء لرلٚ هى التهاب السخاًا، خُض  .مٌ/ٛ( بلى اإلاهالجت بجسناث نالُت 1-0.1)التٖر

ٗي   . CSFجىظد مشٙلت الازتراّ هدى الظائل الدماغي الشى
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حز اإلاشبـ ألاضًسي ؤٖثر مً  - مٌ/ٛ( ألٛو مسة نام  2سجلذ اإلآاومت الهالُت اإلاظخىي للبيظلحن )التٖر

ٗاهذ مظاولت وباء 1977 ُٓا، خُض  في التهاب السخاًا باإلاٙىز السئىي يحر مظخجُب  في ظىىب ؤٍَس

ه٘ع اإلاظخىي  و الجًسافي َو ىم اإلآاومت ججاه البيظلحن ًخًحر خظب اإلاْى للبيظلحن. بن مهدٛ ْو

 ما جسجبـ اإلآاومت نىد اإلاٙىز السئىي ويحره مً اإلاٙىزاث الهٓدًت 
ً
املخلي الطخهماٛ الطاداث. يالبا

 ىٍت ؤزسي. املخػسة باإلآاومت ججاه ضاداث خُ

د سجلذ ختى  - ، ْو
ً
 شائها

ً
اإلآاومت ججاه الاًتروماٌظحن، الختراطٙلحن والٙلىزامُىُٙىٛ لِظذ ؤمسا

 
ً
خاالث جدمل للُاهٙىماٌظحن.بسالٍ اإلاٙىزاث الهٓدًت ألازسي، َةن اإلاٙىز اإلاهىي مٓاوم دازلُا

ىاث. جسخلِ الخظاطُت ججاه البيظلحن والطاداث الخُىٍت ألازاللظُُ سي بشٙل واطو، لىطبىٍز

ت لُٓاض خظاطُتها  ٍس جب ازخباز الهصوالث الظٍس  .ٍو

هٙىماٌظحن نىد اإلاٙىزاث اإلاهىٍت وحشٙل مشٙلت في ؤْظام اإلاسض ى اإلاهخمدًً نلى ُاسجلذ اإلآاومت لل -

 .ألاظهصة بشٙل ٖبحر

 :الوقاية والسيطسة

ت للصخت الهامت :بظساءاث الصخت الهامت مىو ازماط الهجمت اإلاخإزسة لخدًثي   .بخؿبُٔ ؤلاظساءاث اإلاهُاٍز

صخت ألاطىان وهكاَتها هى  .ؤو الخد منها بشٙل ٖبحر باطخسدام بظساءاث للخهُٓم Str.agalactiae الىالدة بـ

اًت مً حظىض ألاطىان  الهامل ألاهم في الْى

اًت الُ٘مُائُت اًت اإلادًدة بالبيظلحن ختى البلىى الهٓاص زؿىزة خدور :الْى هجماث مظخٓبلُت ًىصح بالْى

  .وإضابت الخٓت للٓلب

ائُت بالطاد الخُىي  :Str.agalactiaeزماط ؤ  في خالت والدة مهددة:  intrapartumزىاء الىالدة ؤاإلاهالجت الْى

ٓت لؿُل ؤضِب بسمج خدًثي / ؤطبىم، جمّص ؤيشُت باٖس، خمى ؤزىاء الىالدة ؤو والدة طاب37خمل ؤْل مً /

/ ؤطبىم ل٘شِ جىؾً 37-35خُض ًخم مسح ٗل اليظاء الخىامل: لـ /مٓازبت مهخمدة نلى اإلاسح: . الىالدة

ائُت ؤزىاء الىالدة  . intrapartumالجسزىم في اإلاهبل واإلاظخُٓم. وحهالج ٗل الخامالث باإلاهالجت الُ٘مُائُت الْى

دي ؤو الهػلي بظبب ؾُِ جإزحره اإلاػاد ل لجسازُم، والري هى ؤغُٔ مً الدواء اإلاُػل هى البيظلحن الىٍز

ىاث بدًل مىاطب  الامبظلحن، مما ًىٓظ بمٙاهُت جؿىز اإلآاومت للطاداث نىد ظسازُم ؤزسي. الظُُالىطبىٍز

تروماٌظحن  Str.agalactiaeوظبت متزاًدة مً .للمسض ى الرًً ٌهاهىن مً خظاطُت للبيظلحن  مٓاومت لالٍز

 والٙلُىداماٌظحن. 

 ؤزىاء بظساء بنؿاء اإلاهسغحن لخؿس ؤلاض -
ً
ائُا ابت بالتهاب الشًاٍ الخمجي  للطاداث الخُىٍت ْو

.  الهالظاث الظيُت اإلاادًت بلى الجٍز
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ظِظلحن ْبل طانت مً اإلاهالجت الظيُت، ؤو في   - الخىضُت الدولُت الخالُت هي باطخسدام الامٖى

اًت مدًدة  نلى ْو
ً
ٗان اإلاٍسؼ مىغىنا بالبيظلحن، َٓد  الخظاطُت للبيظلحن: الٙلُىداماٌظحن. بذا 

ىصح ٖبدًل بالٙلُىداماٌظحن ؤو  جٙىن اإلاٙىزاث الهٓدًت الُمىٍت ؤْل خظاطُت للبيظلحن، ٍو

الًاهٙىماٌظحن. مً الػسوزي للمسض ى اإلاهسغحن للخؿس الخُاف نلى خالت طلُمت ٖما خىٛ ألاطىان 

 وؤلابٓاء نلى ٖمُت الٓلح بددها ألادوى.

  اللقاحات:

لٓاح غد اإلاٙىز الهٓدي اإلآُذ بمشٙلخحن: الخىىم اإلاظخػدي ال٘بحر ؤنُٓذ املخاوالث لخؿىٍس  -

بمٙاهُت خدور جُانل مىاعي مخطالب  واإلاظخػداث ألازسي اإلاسشخت الطخسدامها ٗلٓاح. Mللبروجحن 

جسخبر آلان ندة اطتراجُجُاث، بما َيها الخلُٓذ .للهدًد مً اإلاظخػداث مو مٙىهاث ؤوسجت الشىي 

 الُمىي.

د مدُكي  Str.agalactiaeٓاح ججاه زمج جم ازخباز ل - نىد خدًثي الىالدة ٌهخمد نلى مخهدد طٙاٍز

مسجبـ بالبروجحن الطخسدامه بشٙل ؤطاس ي نىد اليظاء بظً ؤلازطاب لً٘ ًىظد ؤهماؽ  IIIهمـ 

 مطلُت ؤزسي مهدٛ اهدشازها باشدًاد.

ْبل الخىاَس الىاطو للطاداث الخُىٍت الُهالت انخمد الهالط نلى اطخسدام اإلاطل  :اإلاٙىز السئىي  -

ُاث بدالت ججسزم الدم براث السئت باإلاٙىز السئىي لً٘ ؤاإلاػاد الىىعي للىمـ.   هٓظ هرا  مهدٛ الَى

 لِع بلى هُع الدزظت التي وضل بليها البيظلحن. 

ج مً  ًدخىي اللٓاح الري اطخسدم للهدًد مً الظىحن نلى د  23مٍص همـ مطلي مً مخهدد الظٙاٍز

 إلاهدٛ اهدشاز ألاهماؽ اإلاطلُت اإلاظاولت نً ازماط ذاث السئت مو ججسزم الدم. وهى 
ً
جم ازخُازها ؾبٓا

ٗاَُت نىد   %/ مً الهصوالث.90ًٓدم الخماًت لخىالي / ُب يحر  الٓدزة الخمىُهُت للٓاح اإلاخهدد التٖر

 شبؿي اإلاىانتمً هم بهمس ؤْل مً طيخحن ونىد م

د  - د املخُكي اإلاسجبـ مو خامل بسوجُجي. جٍص س آلان لٓاخاث مٙىز زئىي ظدًدة جػم مخهدد الظٙاٍز ًخَى

د بخهدًل الاطخجابت اإلاهخمدة نلى مظاندة  هره اللٓاخاث مً الٓدزة الخمىُهُت إلاخهدد الظٙاٍز

اث  د مدُك.Tاللمُاٍو ُت، لً٘ ًامل بةًجاد ًػم اللٓاح اإلاسجبـ الخالي َٓـ طبو مخهدداث طٙاٍز

لٓاخاث جػم حًؿُت ؤوطو. جُ٘س بهؼ الدٛو في ادزاٛ اللٓاح الجدًد في بسهامج الخلُٓذ نىد 

 ألاؾُاٛ.
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